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ü Népszövetség fejfájára 
A százezrek és milliók közül, akik vissza-

fojtott lclekzettel cs szivctfacsaró aggoda-
lommal olvasták napokon keresztül egy be-
csületes angol ember küzdelmét a béke meg-
mentéséért s akiknek lelkét repeső öröm töl-
tötte el annak a szeptember huszonkilence-
dikének éjszakáján, amely a négy európai 
nagyhatalom összebékülését jelentette, 
ugyan hányan gondoltak arra, hogy ugyan-
ezekben a vészterhes napokban Genfben 
egy másik nemzetközi politikai jellegű tár-
saság is ülésezik, amely magát Népszövetség-
nek nevezi s amelyet azzal a célzattal ho-
zott létre husz esztendővel ezelőtt a versail-
lesi nagyfejüek tanácsa, hogy legfőbb irányi-
tója cs megfellebbezhetetlen ítélőszéke le-
gyen az államok egymásközötti viszonyá-
nak? Ugyan kinek jutott volna eszébe törőd-
ni azzal, hogy milyen szép formalitások kö-
zött folynak le ennek a zártkörű társaságnak 
az ülései, milyen tárgyak vannak az ülések-
napirendjére kitűzve és hogy napolják el 
magukat az ülések, minden egyes esetben 
semmitmondó albizottságokra ruházván az 
eldöntésre rendelt tárgvak t a n u l m á n y o -
z á s á t ? Semmi sem jellemzi jobban a Nép-
szövetség súlyának teljes megszűnését és 
magának az intézménynek vészes eljelen-
téktelenedését, hogy a német-csehi feszültség 
napjaiban az összes valamirevaló újságírók 
es sajtótudósitók otthagyták Genfet, hogy 
odamenjenek, ahol t é n y l e g c s i n á l j á k 
a t ö r t c n e l m e t s a Népszövetség őszi 
ülésszakának berekesztése rövid, néhányso-
ros udvariassági hirnél többet nem tudott 
magának biztosítani a világ sajtójában: 

Eszünk ágában sincsen lekicsinyelnünk 
azokat a kérdéseket, amelyek ezúttal is sze-
repeltek a Népszövetség tárgyalásainak so-
rozatában. Az ópiumkereskedelemelleni küz-
delemnek feltétlenül megvan az orvosi és 
humanitárius jelentősége és csak helyesel-
ni lehet, ha van olyan szervezet, amelv eb-
ben a kérdésben kellő indokolással ellátott 
a j á n l á s s a l fordul az érdekelt államok 
kormányaihoz. Mégis valahogyan az az érzé-
sünk. hogy ugv viszoylik ez a kérdés a világ-
politika sötétlően komor veszedelmeihez, 
mint a kőkorszak vadászának kihegyezett 
obszidiánja a negyvenkettes ágyukhoz "és a 
názháboru borzalmaihoz. Azt is megértjük, 
hogy a Népszövetség a távol keletről beér-
kezett jelentések alaDÍán a z e d d i g i n é l 
k e d v e z ő b b á l l á s f o g l a l á s t f o g l a l 
el a kinaiuk javára, de bátrak vagyunk fel-
vetni a kérdést, hogy szegény kínaiaknak 
ugvan mi hasznuk van ebből az állásfogla-
lásból és vájjon érdemes-e ezért Európa leg-
nagyobb hivatali épületét, rengeteg tisztvise-
lőiével és még rengeteeebb költségével ál-
landóan üzemben tartani? Ugyan kinek van 

#mbb haszna a Népszövetségből, a japánok-
nak-e. akik kiléptek belőle és nem fizetnek 
tagdíjat, vanv a kínaiaknak, akik benne ma-
radtak és kötelesek volnának fizetni, ha vol-
na ugyan nekik miből? 

A müncheni megegvezés, amely — re-
méltük állandó — békével és é l e t t e l 
ajándékozta meg Európát, a Népszövetség 
h a 1 á 1 á t is jelentette. A látszat, hogy ülé-
sezett és taácskozott s hogy három nappal 
München után zárta be üléstermeit, nem je-
lent semmit. A r é g i N é p s z ö v e t s é g 
meghalt, ezt már mindenki tudia, legfeljebb 

neki magának felejtették el még megmon-
dani. Mert ugyan mi szükség lehet egy 
olyan szervezetre, amelynek egyetlen szava 
sincs az olyan kérdésekhez, mint a spanyol 
polgárháború s amelynek tagjai, az orszá-
goknak oda kiküldött delegátusai éppenugy 
csak. a táviratokból, az újságokból és a rá-
dióból értesülnek a világpolitika sorsdöntő 
jelentőségű kérdéseiről? Lehet-e szörnyűsé-
gében is kacagtatóbb szatírát elképzelni a 
Népszövetségnek annál az ülésénél, amely 
elnapolja magát másnapra, hogy tagjai ha-
zamehessenek szállodájukba hallgatni a rá-
diót, amely bemondja, hogy béke lesz-e, 
vagy háború? 

Az a doktriner elgondolás, amely egy be-
teg agyban megszülte e n n e k a N é p s z ö -
v e t s é g n e k a gondolatát, szörnyen meg-
bosszulta magát. Vájjon lehet-e komolyan 
venni azt a teoretikus egyenlőséget, amelv 
egyik oldalon egy-egy szavazatot biztosit 
sokmilliós nagyhatalmaknak és félvér indián 
köztársaságoknak, a másik oldalon pedig ta-
goknak nevezi ki a gyarmatosító hatalmak 
koloniáit, hogv az anyaország súlyát ezzel 
is biztosítsa? Az üléseken H o n g r i e kép-
viselője mellett a francia betűrend szerint 

London, október 4. Egyre határozottabb tem-

póban köze'edik a magyar kérdés a megoldás felé. 

A nagyhatalmak félreérthetetlen állásfoglalása 

után alátámasztják ezt a tényt azok a hirek is, 

amelyek arról számoltak be, hogy a csehek mrg-

Budopest, október 4. A MTI jelenti: A ma-
gyar kormány prágai követe által folyó hó 
3-án este a c seh kormánynak átnyújtott jegy-
zékben kifejezte azt a kívánságát, hogy a 
cseh-mogyar tárgyalások barátságos légkör-
ben folyjanak. Ennek '-térésére a magyar 
kormány a következő intézkedések megtéte-
lére hivla fel a prágai kormányt: 

I. Az összes magyar politikai foglyok sza-
bó d o n b o c s á i t á s u. 

helyet foglal I n d o c h i n e képviselője, aki 
más csokoládészinü urakkal együtt lesi a 
szemrebbentést, hogy mikor kell neki is fel-
állani. És lehet-e komolyan venni azt az 'in-
tézményt, amely husz esztendős fennállása 
alatt egyetlenegyszer sem tudott komoly ha-
tározatot hozni, hanem minden nehezebb 
kérdést eltüntetett az albizottságok sülvrsz-
tőjében? Azaz, bocsánat! — volt egy ilyen 
határozat az abesszíniai bojkott esetében, dc 
mint köztudomásu, ez csúfosan meg is bu-
kott. 

Mi értjük az angol közéletnek azokat nz 
igen tiszteletreméltó képviselőit, akik nagyon 
mélyen ' átérzett erkölcsi maximákra való 
hivatkozással szeretnék megmenteni a Nép-
szövetség gondolatát. Mi magunk is szeret-
nénk, ha volna nz emberiségnek egy olyan 
f e n k ö l t , t e k i n t é l y e s és i g a z s á -
g o s szerve, amelyhez bizalommal fordul-
hatnának az elnyomottak és jogsérelmet 
szenvedettek. De ez a szerv nem lehet a mai 
Népszövetség. Épnek már meg lehet ácsol-
ni a fejfáját. A fejfájára rá lehet festeni: 
M í g é l t , n e m s z á r í t o t t l e k ö n n y e -
k e t és h a l á l á b a n s e" n k i s e m k ö n y-
n y c z t e m e g . 

kezdték a magyar határsáv kiürítését. Remélni le-

het, hogy a magyar és a cseh kormány megbízottai 

a legrövidebb időn be/ül összeülnek az átadandó te-

rületck ügyének megtárgyalására. 

2. A cseh hadseregben szolgálatot teljesi-
tő magyar katonáknak haladéktalan szabad-
ságolása, hogy lakóhelyükre térhessenek 
vissza. 

3. Vegyes parancsnoksággal helyi rend-
fenntartó osztagok szervezése. 

4. A vissznbocsátandó területek átadásá-
nak jelképezé'séie két határváros, illetve 
helység magyar csapatok által leendő meg-
szállása. 

Október 6-án meg kell kezdeni 
a tárgyalásokat 

A magyar jegyzék kívánságai 

Két határváros leiképes 
megszállásával kezdődik 

a Felvidék visszacsatolása 
A magyar kormány jegyzéke szerint csütörtökön 
Komáromban összeül a magyar-cseh vegyesbizott-
ság — A csehek megkezdték a határsávok kiürítését 

A szlovákok ultimátumára lemondott a cseh 
kormány, Sirovy este uj kabinetet alakított 

A francia kamara nagy többséggel bizalmat szava-
zott Daladiernek és éjszakai ülésen megkezdte a 

rendkívüli felhatalmazás tárgyalását 
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Á magyar kormány a tárgyalások megkez-
dését október 6-án délután négy órára indít-
ványozta Komaromban. 

A magyar küldöttséget K ó n y a Kálmán 
külügyminiszter vezeti. 

A párisi magyar kövei 
Bonnet-nél 

Pőrh, október 4. Bőimet külügyminiszter be-

szélgetést folytatott gróf Khuen-Hédzrvdry Sándor 

párisi magyar követtel" a Quai d'Orsayn, az esti 
órákban Daladier miniszterelnök viszont Osusky 

csehszlovák követet fogadta. 

A francia közvélemény kedden is élénk figyel-

met szentelt a magyar kérdésnek. A lapok nagyrá-

sze beszámol a Prágában tett ujabb magyar lé-

pésről. A sajtó kedden reggel részletesen ismer-

teti az »Informazione DipIomatica« cikkét, amely 

körvonalazta az olasz kormánynak a magyar ki-

sebbségi kérdésben elfoglalt álláspontját. 

A csehek megkezdték a határsáv kiürítését 
Ba'assaggarmat, október 4. A cseh—magyar 

batár különböző pontjairól érkező még meg ip?m 

wötllett jelentések szerint a csehszlovák csapotok 

szemmel látltafóan az egész vonalon megkezdték a 

határsáb kiürítését. Igy Somorja, Gutor és Dobor-

gaz környékéről a cseh vámőrök és a karhatalom 

már elvonult. A Balassagyarmattal szemben lévő 

erődítések elöl felszedték a csehek a drótakadá-

lyokat és elhagyták állásaikat. A várossal szemben 

már r.em lehet látni cseh katonákat. Hasonló értesü-

lések érkeztek Bánrévéről is. 

A tőtgyarmati Bata-gyár, továbbá a csendőrség 

és posta berendezéseit gépkocsikon és kocsikon el-

szállították. A fedezékek és drótakadélyok építésiét 

abbahagyták. A magyar és szlovák nemzetiségű 

katonák megtagadták fck'bbva'óinknak az enge-

delmességet. Általában minden jel arra mutat, 

hogy a csehek mindenütt visszavonulóban vannak. 

Mátészalka, október 4. A cseh katonaság a 

határról elvonult. A pénzügyőrök és csendőrök is 

összecsomagolták holmijukat és szintén a vissza-

vonulásra várnak. A csehek már megengedik! 

a magyar hazafias dalok éneklését és a magynr 

jelvények viselését. Tiszaujlakon magyarok zász-

lókért jöttek ét. 

Salgótarján, október 4. Pilis, Tajti és Obást 

községekből a csehek visszavonulnak, kis létszá-

mú csendörséget hagytak hátra. Fülek és Ragyolc 

táján még sok cseh katona van. A csehek a lakosr 

ságtól élelmiszert, gépkocsit és teherkocsikat rek-

virálnak. 

A cseh kormány tárgyalása a szlovákokkal 
Prága, október 4. A cseh határvidéken az ujabb 

változás minden zavaró mozzanat nélkül folyik. 

Prágábon ma már nyugodt á hangulat, a város 

rendes hétköznapi képet mutat. A politikai érdek-

lődés előterében ti kormányalakítás kérdése áll. 

A lapok je'cntése szerint a politikai miniszterek 

bizottságában, valamint a kormánypárti vezetők 

korébon ízt szeretnék, ha a kormány mai összs-

tótc'óben meg ma adna zn'ndaddtg, amig véget 

nem órt nk a szlovákokkal folyó tanácskozások. 

Hodzsa volt miniszterelnök a Felvidéken tar-

tózkodik és tárgyúi a szlovákokkal. Ezzel szemben 

.7 I-idove List* sürgős kormányváltozást követel. 

A lap azt követeli, hogy a kormányt egészítsék ki 

a hadsereg tagjain kivül a gazdasági élet és a nép 

széles rétegeinek képviselőivel is. 

Prágai jc'entés szerint a cseh kormány és a 

szlovák néppárt között tárgyalások folynak. Cérnák 

miniszter a szlovákok nevében igen erélyes for-

mában adta elő a párt önkormányzati követeléseit. 

Varsóban ugy tudják, hogy Cérnák miniszter 

ultimdtums.erüen követelte Benestöl, hogy adják 

át 24 órán belül a szlovák terület végrehajtó hatal-

mát olyan személyeknek, akiket a szlovák néppárt 

ajánl. Ha nom teljesítené ezeket a követeléseket, 

Cérnák kénytelen lenne lemondani. 

Lemondott és uiiéalakult 
a Sirovy-kormány 

Prága, október 4. A MTI. jelenti: A S i r o v y-k ö r m é n y l e m o n -
d o t t . 

Illetékes körökben kijelentik, hogy formaságról van sző, amely a kor-
mány átalakítását előzi meg. 

A kormány lemondását Benes elnök elfo-
gadta és újból Sirovy tábornokot bizta meg 
az uj kormány megalakításával. A kormány 
meg este megalakult. 

Miniszterelnök: S i r o v y , ugyanő tölti bc 
ü nemzetvédelmi tárcát is. 

Belügyminiszter: Jan C s e r n y . 
Külügyminiszter: C h w a 1 k o v s z k y ró-

mai cseh követ. 
Kereskedelmi miniszter: dr. K a r v a s. 
Közlekedcsüg'yt miniszter: F e u e ra-

li en d. 
Igazságügyminlszter: F a j n o r, a legfel-

sőbb bíróság elnöke. 

Népjóléti cs egészségügyi miniszter: Zenkl. 
Közmunkaügyi miniszter: H u s a r c k tá-

bornok. 

Pénzügyminiszter: dr. K a 1 f u s 5. 
Postaügyi miniszter: K a j d o s tábornok. 
Propagundaügyi miniszter: V a v r e c s k a . 

Tárcanélküli miniszter: B u k o v s z l ^ i , a 
szokolegyesületek országos elnöke és Pár-
k á n y i . 

4 ru$zin Kormánybizlo s 
Slrovyndl 

Páris, október 4. Az Havas Irodának jelentik 

Prágából: Hrabart, a ruszinföld kormányzóját Si-

rovy rniniszte elnök kihallga'áson fogadta. Hrabar 

követelte a cseh kormánytól, hogy haladéktalant 
valósit:a mag a ruszinjaid széleskörű önkormány-
zatát. 

A cseh Kölcsön 

London, október 4. Nem talált túlságosan lel-

kes fogadtatásra az angol közvéleményben a hétfői 

kormánynybatkora'.nrk az a része, amely a Cseh-

szlovákiának juttatandó 10 millió font sierjnig köl-

csönre vonatkozik. Még a kormánypárti képviselők 

is ke let.enül vették tudomásul a bejelentést. 

Gayda veséi ciKKe 
a magyar KöveleléseK 

gyors Kielégítéséről 

Róma, október 4. Olasz politikai körök és 
a közvélemény érdeklődésének előterében 
továbbra is a csehszlovákiai magyar kisebb-
ségi kérdés* áll. Az olasz sajtó változatlanul 
hangoztatja a megoldás sürgősségét. A la-
pok vastagbetüs cimek alatt közlik a magyar 
kormány erélyes prágai jegyzékéről szóló 
jelentéseket és az olasz félhivatalos állásfog-
lalás budapesti visszhangját. 

G a y d a a „Giornale d'Italia" mai három-
hasábos vezércikkét a magyar kérdésnek 
szentelve, többek között a következőket irja: 

— Igazságos és szükséges, hogy a magya-
rok kívánságai, amélyeket Mussolini emlék-
irata alapján a müncheni négyhatalmi érte-
kezlet elismert és Prága elfogadott, gyorson 
és a lengyel követelésekhez hasonló módon 
kielégíttessenek. Ezek a kívánságok a követ-
kezők: A magyar nemzetiségű tömb vissza-
csatolása Mafirvarorszáuhoz és önrendelke-

zés a tótok és rutének számára. Nagybritan-
nia és Franciaország most megmutathatja, 
hogy őszintén hive-e a kis nemzetek jogá-
nak. 

„A magyar KöveíeléseK 
teljesiíése nélKUl 

nincs európai meg-
béKélés" • 

Varsó, október 4. Az Express Poranny cimu len-

gye! lap azt Írja, hogy Lengyelország fejfogása sze-

rint a magyar követelések teljesítése feltétlenül 

szükséges Európa mcgbékcléa'hez. Amig ez meg 

nem történik, Lengye'ország aligha fogja n»cgvái-

tóztatni magatartását a csehszlovák állam irányá-

ban, 

BrutalitásoK és le-
íaríóziaiúsoK asz, ünneplő 

CsallóKöxben 

Oroszvár, október 4, Arra a hlpre, hogy a cseh 

kormány a német és lengyel követelésekhez hason-

lóan a magyarlakta területek azonnali kiürítéséről 

tárgyal, a Csallóköz lakossága az uccára tódult és 

ruháját magyar nemzeti szinü szalagokkal díszí-

tette. Az emberek örömteljes hangulatban járnak 

az uccákon, a hadimunkára kiparancsolt polgárság 

már nem hajlandó tovább lövészárkokat ásni. 

Dunaszerdahely járás főnöke a tömeg fenyegető 

hangulata folytán rendkívüli megerősítést kért az 

országos hivataltól. Pozsonyból tehergépkocsin 

csendőrök érkeztek a faluba és szuronytszegezve 

oszlatták szét az összegyűlt magyaroka'. Katoná-

kat is küldtek kl és azzal fenyegetik az örvendező 

lakosságot, hogy szétszórják őket. 

A csendörök házkutatást tartanak nemzeti sziníl 

szalagok és zászlók után. Az asztalosoknál eltörik 

az előre elkészített zászlórudakat, a magyar jel-

vényeket pedig elkobozzák. Somorján kedden dél-

után magyar szalaggal diszitett gépkocsin haza-

érkező Seif Géza körzeti pártelnököt és Makvdrt 

Gábor plébánost, az Egyesült Magyar Párt vezető-

ségi tagját a csendőrök megtámadták, a zászló^, 

kat és jelvényeket letépték kocsijukról és ruhájuk-

ről, letartóztatták őket, a gépkocsit pedig elko-

bozták, 

—opo— 
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Az alsóhóz szerdán 
bizalmai szavaz Cham-

berlainnaK 

London, október 4. Chamberlain miniszterelnök 

hétfői kormánynyilatkozatából kiindulva a Times 

keddi vezércikke behatóan foglalkozik az álta-

lános nemzetközi helyzettel és annak a reményének 

ad kifejezést,, hogy Anglia és Németország között 

belátható időn belül kiegyezés jön létre. Hangoz-

tatja a lap, hía a Népszövetség ncni tudta végre-

hajtani az elkerülhetetlen revíziót, ugy ez nem je-

lenti azt, hogy a revíziót végleg el kell ejtenij 

Chamberlain folytatni fogja békepolitikdját, amely-

nek a végső célja: a nemzetközt megegyezésen 

alapuló leszerelés, vagy legalább Is a fegyverke-

zések korlátozása. 

A Daily Tclegraph kiemel), hogy az angol nép 

túlnyomó többsége békét akar. A válság elmúlt és 

most már csak arra kell vigyázni, hogy a jövöb-n 
ne lehessen megalázni kis nemzetiket. A münche-

ni egyezmény lélegzést szünetet jelont és időt ad 

az angol nemzet erejének fokozására. 

A lapok vezetőhelyen foglalkoznak az uj válasz-

tások kiírásának a lehetőségével, cs azt hiszik, 

hogy Chamberlain miniszterelnök azért terjesz-

tette bc a bizaJmi inditványt, mert feliétlenül tisz-

tázni akarja a parlamenti erőviszonyokat, hogy) 

azután eldönthesse, szükség van-e uj választások-

ra, va sem. Ez a bizalmi indítvány, amelyefj 

Chamberlain miniszterelnök, Sir John Simon pénz-

ügyminiszter és MacDonatd gyarmatügyi minisz-

ter irt alá, nyíltan felszólítja a parlamentet, hagyja 

jóvá a béke jentar'.dsa érdekében folytatott kor-

mánypolitikát. 

Az indítvány fölött szerdán szavaz az alsóház és 

általános a vélemény, hogy a kormány óriási több-

séget kao. 
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Daladier 
rendkívüli pénzügyi meghatalmazást kér 

A javaslat elvetése esetén — hózfeloszlatás 

Páris, október 4. A kormány a törvényho-
zástól december 31-ig terjedő rendkívüli 
meghatalmazást kért pénzügyi és gazdasági 
bajainak orvoslása céljából. A kormányra 
két egymástól különálló pénzügyi kérdés 
megoldása vár. Első H mozgósítással járó 
rendkívüli kiadások, a másik az általános 
pénzügyi szanálás. 

Illetékes körökben hangoztatják, hogy a 1 

kormány sem valntakorlátozásKoz, sem pe-
dig ujabb aláértékeléshez nem folyamodik. 

A Liberte ugy tudja, hogy amennyiben a 
javaslat a képviselőházba komoly akadá-
lyokba ütközik, Daladier nem riad vissza a 
Ház feloszlatásától sem. A szenátus a felosz-
latás tervéhez nehézség nélkül hozzájárul-
na. 

Daladier beszámolója 
a béke győzelméről 

A kamara 5 J 5 szóval 75 ellen bizalmai szavazolí 

Páris, október 4. Chamberlain hétfői be-
széde után nagy érdeklődéssel várták ked-
den a francia kormány nyilatkozatát a mün-
cheni egyezmény után. A kormány nyilat-
kozatát a kamarában D a l a d i e r miniszter-
elnök, a szenátusban C h a u t e m p s helyet-
tes miniszterelnök olvasta fel. 

— Az elmúlt hét folyamán — mondotta 
D a l a d i e r a kamarában — az ország ag-
godalommal kérdezhette, vájjon nem ro-
han-e háborúba. Amikor ma eljöttem szá-
mot adni Önöknek akciómról, mondhatom, 
hogy ebben a válságban megmentettük a be-
két. 

Rövid visszapillantást vetve a május 2I-i 
eseményekre, D a l a d i e r így folytatta: 

— Amikor szeptemberben ismét fellán-
goltak a szenvedélyek a szudétanémet föl-
dön, baráti szellemben azt tanácsoltuk a 
cseh kormánynak, hogy sürgősen tegyen je-
lentékeny engedményeket a szudétanéme-
teknek az állani keretében. Az angol kor-
mány velünk párhuzamosan cselekedett. 
Meg kell állapitanunk, hogy 

sohasem volt egyetértés a cseK kor-
mány egyre szélesebb körű javasla-

Á B E R U N I 
OLYMPiÁSI 

Péntek BdVtrOSi 
BELVÁROSI MOZI Szerdán, csütörtökön 

Három kiskadelt 
Vidám történet a tengerészkadettek életéből. 
Fősz. Róbert Young, James Stevart, Lionel 
Barryniore. 5, 7, 9 

KORZÓ MOZI Szerdótól, péntekig 

A kétlelkű ember 
Egy elvetemült gyilkos kettős élete. Főszerep-
ben RAIMU Pl ERRE BLANCAR 

tai és a szudétanémetek egyre job-
ban fokozódó javaslatai között. 

— Egyetlen pillanatra sem gondoltam ar-
ra — folytatta —, hogy az országot a vak-
végzetbe engedjem rohanni, amely az ese-
mények rohanásának alávetette volna az em-
berek akaratát. Szeptember 8, 13. és 14-cn 
érintkezésbe léptem C h a m b e r l a i n mi-
niszterelnökkel. Hangoztattam előtte, milyen 
hasznos lenne, ha jegyzékek és diplomáciai 
lépések helyett személyes találkozás jönne 
létre a felelős személyek között. Chamber-
lain miniszterelnök, aki ezt szintén érezte, 
Berchtcsgodenbe utazott. 

D a l a d i e r közölte ezután, hogy a ta-
nácskozások 'részletei könyvben nyilvános-
ságra hozták, ez a könyv azonban kevés is-
meretlen részletet tartalmazott. 

A világtörténelemben talán elsőiz-
ben történt meg, hogy minden nyil-
vánosan zajlatt le és a népek előtt 

került megvitatásra. 

— Azt hiszem, kimondhatom, hogy ha vé-
gül is a békét sikerült megmenteni, ez an-
nak is tulajdonítható, hogy nem folyamod-
tunk a titkos diplomácia segítségéhez. Tel-
jes nyilvánosság előtt, a népek ellenőrzése 
mellett cselekedtünk és itt meg akarom erő-
síteni, hogy 

valamennyi nép a békét akarte. 

— Mi a békét választottuk. 

A" londoni francia-brit terv ennek a válasz-
tásnak alapján született, de ugyanakkor, 
amikor Csehországnak fájdalmas javaslato-
kat terjesztettünk elő, közöltük vele, hogy 
Nagybritannia velünk együtt vállalta azt 0 
kötelezettséget, hogv nemzetközi biztosíté-
kot nyujtsunk számára. A csejj kormány a 
béke ügye iránti hősies odaadás szellemében 
elfogadta ezt a tervet. 

— Hitler kancellár azonban GodesHergHen 
a végrehajtás módozatainak megállapítása 
formájában ujabb követeléseket támasztott. 
Igy történt, bogy a tárgyalásoknak á kom-
promisszum iráayában - való fejlődése, — 
amellvel kapcsolatban Chamberlain és én 
ugy határoztunk, hogv közvetlenül érintke-
zésbe lenünk a német kormánnyal — a szep-
tember 23 24-re virradó éjjel megakadt és 
a rákövetkező napokban Európa rohamosan 
haladt a szakítás felé. 

— Ezekben az aggodalomteljcs napokban 
két áramlat nyilvánult meg hazánkban. Je-
lentkezett ezen két áramlat minden egyes 
párt kebelében, sőt a?t lehet, mondani, min-
den egyes francia polgár lelkében. Az egyik 
tábor a tárgyalásokba ydletto reményét, a 
másik a hajthatatlan szilárdságba. Ami en-
gem illet, én az első jSKíltöl kezdve felis-
mertem mind a két áramlatban a francia nép 

I csalhatatlan ösztönét. Éregtert)* hogy az igaz-

15-én kezdődik az 
Osztálysorsjáték 
I. húzása. Ha akar nyerni 

700.000 
P-i siessen sorsjegyei venni 

P e t ő E r n ő 
töárusiiónál. Szeged, Széchenyi-tér 2/a 

ság ennek u két áramlásnak a szintézisében 
rejlik. 

A francia nép azt akarta, hogy ke-
rültessék el, ami helyrehozhatatlan 

lenne, 

ez pedig Németország támadása lett volna. 
Ez a támadás a szerződések értelmében ma-
ga után vonta volna Franciaország segítsé-
gét és kötelesek lettünk volna arra kérni 
Önöket, hogy tegyenek eleget azoknak a kö-
telezettségeknek, amelyeket Franciaország 
vállalt. 

D a l a d i e r ismertette ezután a hozott 
katonai intézkedéseket és kiemelte, hogy 
ezeknek az intézkedéseknek megtételéber. 

a francia kormány a brit kormány-
nyal teljes egyetértésben járt el. 

— Mindkét ország cl volt tökélve arra, 
hogy akarja a békét, de éppen ugy el volt 
tökélve arra is, hogy szembeszáll a táma-
dással. 

— Önök ismerik a müncheni összejövetel 
eredményét. Ez az összejövetel több volt 
hasznos megbeszélésnél, több volt program-
szerű értekezletnél, sikerült elkerülni az erő-
szakhoz való folyamodást. Azután rámutatott 
arra, bogy 

u müncheni döntés nyomán a 
négy országban valóságos népsza-
vazás ment végbe a béke mellett. 

— Berlinben, Rómában, Londonban es 
Parisban ujjongó lelkesedés fogadta a döntést 
és a négy kormány miniszterelnökéhez özö-
nével érkeztek országuk minden részéből az 
üdvözletek. 

— Hogyan lehetne egy pillanatig is kétel-
kedni abban — folytatta —, hogy az embe-
rek végtelen megkönnyebbüléssel fogadták 
a határozatot és magatartásukban a bekéhez 
való mélységes ragaszkodás nyilvánult meg. 
Ez a béke tényleges sryőzelme, a béke erköl-
csi győzelme volt. Elsősorban ezt akarom 
kiemelni, de egyben ez humánus győzelem 
is volt, mert a müncheni egyezmény, bála 
valamennyi fél jóakaratának és kölcsönös 
engedményeinek, 

bizonyos haladást jelentett a godcs-

Széchenyi Mozi Szerda 5, 7. 9 

Nehéz apának lenni 
J Ö N ! 

s z t t n y i IYIOZÍ: a naoy fífmeK otínona! I 
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bergi emlékirattal szemben. 

Daladier a müncheni megegyezésről szól-
va utalt arra, hogy 

Németország és Olaszország Cseh-
szlovákia uj határaiért a magyar és 
lengyel kisebbség kérdése megol-
dása után fogja a jótállást vállalni. 

— Meg vagyok győződve — tette hozzá 
Daladier —, hogy n közvetlen tárgyalások 
után sikerül hamarosan igazságot és becsü-
letes megoldást találni. 

— A müncheni megállapodás csökkenti a 
'cseh állam területét, de biztosítottuk, hogy 
a rseh köztársaság a jövőben e szűkebb ke-
letek között szabad eletet élhessen és mi tá-
mogatni fogjuk. 

A külpolitikai interpellációk során 
n kormány részéről kért elhalasz-
tást — amellyel kapcsolatban a kor-
mány felvetette a bizalmi kérdést 
a kamara 533 szavazattal 75 ellené-
ben elfogadta. Három képviselő nem 

szavazott. 

A szavazás után az elnök az ülés felfüg-
gesztése előtt bejelentette, hogy a pénzügy-

iníszter törvényjavaslatot nyújtott be ez 
ország gazdasági és pénzügyi helyzetének 
megjavítására. A kormánynak adandó felha-
talmazásra a kormány az azonnali tárgyalást 
kérte. A vitát még az éjszakai órákban meg-
kezdték. 

Franciaország köszönete 
Mussoiirrnek 

Prága, október 4. A Stefani Irodának jelen-
tik Parisból: Kct órakor a képviselőház ülé-

se előtt D a l a d i e r miniszterelnök magéhoz 
kérette az olasz ügyvivőt és közölte vele, 
a minisztertanács egyhangúlag elhatározta, 
hogy Mussolini miniszterelnöknek kifejezi a 
francia kormány és nép háláját a közvetítés 
és a béke érdekében Münchenben kifejtett 
munkájáért. A minisztertanács kifejezte azt 
a franciaországot átható akaratát is/ hogy 
haladéktalanul normálissá tegye a viszonyt 
a két ország között és ennek érdekében min-
den kikötés nélkül francia nagykövetet küld 
III. Viktor Emánuel király cs császár kormá-
nyéhoz. 

A munkáspárt 
bébeéríebezleí össze-

hívását Javasolja 
London, október 4. A munkáspárt a következő 

módosítást nyújtotta be a brit kormány tegnapi ja-
vaslatához: 

— Mondja ki a Ház, hogy követeli as egy Hi-

tes biztonság tevékenyebb támogatását, valamint 

azt, hogy az angol kornrtnv javasolja haladéktalan 

békrértekC'let összehívását, a békét veszélyeztető 

gazdasági és politikai sérelmek kiküszöbölésére. 

A munkáspárt indítványát Greenwood képviselő, 
a párt helyettea vezetője adja elö a Ház folytatóla-
gos ülésén. 

Fegyver nélkUl, séiaboítal 
London, október 4. A British Légion elnöksége 

megkezdi ezer volt angol frontharcos kiválasztá-
sát, akik a szudétanémet vidéken rendőri szolgá-
latot teljesítenek. A kiválasztott légionisták kék 
egyenruhában, fegyver nélkül, sétabottat teljesíte-

nek szolgálatot a szudétanémet vidéken. Valameny-
nyien egységes zsoldot kapnak, tekintet nélkül 
rangjukra. 

Hitler Karlsbadban 
Karhbad. október 4. A Német TI jelenti: A 

német csapatok kedden délelőtt Égerből kiindul-
va lepülörajok védelme alatt bevonultak Karls-
hadba. Minden lakos az uccán várakozik. Megszám-
lálhatatlan zászlóval és virággal díszítették fel a 
várost. Délután néhány perccel egy óra előtt ki-
hirdették, hogy Hitler a szomszédos városban van 
és rövidesen megérkezik Karlsbadba. 

Hitler gépkocsin érkezett a városba, ahol rö-
vid beszédet mondott. Hangsúlyozta annak szük-
ségességet. hogy minden, ami elválasztható, a hát-
térbe lépjen és a népi közösség szorosabbá váljék. 
A szudeta németek hitvallását. 75 millió német ha-
sonló hitvallással viszonozza. Végül azokról az in-
tézkedésekről szólt, amelyeket a szédutanémefr-
terülcten meg kellett tenni, valamint arról a terv-
ről, amelyet azonnal megkezdenek. 

A megszállás 
Prága, október 4. A német csapatok kedden 

fsznkCsehországban megszállták a harmadik zóna 

második szakaszát. 

Berlin, október 4. A szudétaföld kijelölt zónáinak 
megszállása kedden reggel a kiadott hivatalos je-
lentés szerint befejeződött. A Hl. zóna megszál-
lása, mivel ez a legnagyobb kiterjedésű, három 
napot vesz igénybe. Hitler hétfőn délelőtt Égerbe 
tartózkodott, majd folytatta utjét Franzesbad felé. 

Celarlózíatások 
i 

Drezda, október 4. (Német TI.) Szudétanémet 
területről érkező hirek szerint a mozgósítást kö-
vető napokban a csehek igen sok embert tartóz-

tattak le. A letartóztatásokkal a csehek nyilatkozata 
szerint egyrészt a felforgató elemeket akarták ár-
talmatlanná tenni, másrészt tuszoka' akarlak szedni. 
A jelentések szerint többszáz embert tartóztattak 

le. Kuttenbergben mintegy 400 szudétanémetet tar-
tanak fogva. Komotau egész városi tanácsát letar-

tóztatták. Eddig még nem érkezett jelentés arról, 
hogy a szudétanémeteket a müncheni egyezmény-
nek megfelelően szabadonbocsátották volna. 

Jugoszláv paprikacsempészeket 
lepleztek le a szegedi pénzügyőrök 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi pénzügyőrség tudomást szerzett ar-
ról, hogy Jugoszláviából az utóbbi időben 
rendszeres paprikacsempészés folyik. Hosz-
szasan figyelték a határt, ugy látszik azon-
ban, a csempészek megneszelték a veszélyt 
cs átmenetileg leállították munkájukat. Do 
nem ugy a pénzügyörök: résen maradtak és 
tovább is fáradhatatlanul jártak nyomról-
nyomra, rnig végre sikerült tettenérni V e -
c s e r n y é s Vince kocsmárost, amint egy 
horgosi csempésztől mintegy mázsányi pap-
rikát vett át. 

Kihallgatása során elmondotta, [hogy a 
határon tul elő csempészt nem ismeri, csak 

annyit tud róla, hogy csempészkörökben 
Pista bácsinak hivják. 

A további nyomozás során megállapítot-
ták, hogy Vecsernyés a csempészett papri-
kából hatvan kilogramot az Alföldi-uccában 
adótt el, a csempészett paprika másik részét, 
mintegy negyven kilót, anyósánál helye-
zett el. 

A pénzügyi hatóság a csempészett papri-
kát lefoglalta és Vecsernyés, valamint anyó-
sa ellen vámjövedéki kihágás cimén megin- , 
ditotta az eljárást. 

A pénzügyőrök munkája ezzel a leleple-
zéssel még nem fejeződött be. Értesülésünk 
szerint minden intézkedés megtörtént a i 
csemDészfront végleges felgönyölitésére. i 

Minisztertanács 
Budapest, október 4. A MTI. jelenti: A 

kormány tagjai kedden délelőtt vitéz 1 m r é-
d y Béla miniszterelnök elnökletével minisz-
tertanácsot tartottak. A minisztertanácson ez 
időszerű kormányzati kérdéseket tárgyalták 
le. 

— o O ° — 

Magyar a'polgármester 
Dicsőszentmártonban 

Dicsőszentmérton, október 4. A város al-
polgármesterévé a belügyminiszter D o b a y 
Ernő nyug. városi tisztviselőt nevezte ki. Aa 
impériumváltozás óta ez az első eset, hogy 
a városnak magyar alpolgármestere van. 

Rendelet a fegyverszolgá-
latra b e v o n u l t katonák 
m a g á n j o g i kötelezettsé-
geiről és mentességéről 
Budapest, október 4. A „Budapesti Köz-

löny" legközelebbi száma közli a miniszté-
riumnak a rendkívüli fegyverszolgálatra be-
vonult személyek magánjogi kötelezettségei-
re vonatkozó rendelkezések tárgyában kibo-
cséjtott rendeletét, amely a rendkívüli fegy-
vergyakorlatra bevonult személyek érdekei-
nek védelmét célozza peres és meghagyásos 
eljárásokkal és végrehajtásokkal szembeni 
Csődeljárás, lakás- és egyéb helyiségek bér-
letére vonatkozó jogviszonyból a bevonult 
személy ellen rendkívüli szolgálatának tarta-
ma alatt a rendelet hatályba lépésének napja 
előtt keletkezett jogalapon nyugvó pénztar-
tozásra, vagy e nap előtt kötött jogügylet 
alapján nem pénzbeli szolgáltatás tekinteté-
ben, peres eljárást, vagy fizetési meghagyást 
folytatni nem lehet. 

A végrehajtási eljárás során a rendkívüli 
fegyvergyakorlatra bevonult ellen általában 
csak a követelés biztosítására szolgáló cse-
lekményeket engedi meg a rendelet. Sem 
peres, sem pedig meghagyásos eljárással, 
sem pedig végrehajtási eljárással adott ked-
vezmények nem vonatkoznak azokra, akik-
nek keresetét, vagy jövedelmét a bevonulás 
lényegesen nem érinti, továbbá egyes köve-
telések, igy a tartásdíj és a szolgálati viszony-
ból eredő tartozás. A bevonult ellen n hi-
telező kérelmére csődöt nyitni nem lehet; 
kivéve, ha keresetét, vagy jövedelmet a be-
vonulás lényegesen nem érinti. Szabályoz-
za a rendelet a lakásbérleti jogviszonyt is. 

AZ irfö 
A Szegedi Mefeorologlal Obszervató. 

rium jelenti: Szegeden a hőmérő legma-

gasabb állása 25.6, « legalacsonyabb 11.1 

fok Celsius. A barometer adata, nullfokra 

és tengerszintre redukálva reggel 763.1, 

esto 760.2. A levegő páratartalma reggel 

65, délben 50 százalék. A szél iránya dél-

nyugati, erőssége 2. 

A SJeteoroJogiai Intézet jelent! este 10 

órakor. I d ő j ó s l a t : Élénkülő délnyu-

gati, nyugati szél, változó elbözet, több 

helyen, főleg nyugatoji és északon eső, a 

hőmérséklet nyugatou kissé csökken, ke-

léten és délen iucg nem változik lénye-

gesen. 
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Nép, nemzet, nemzetiség 
Dr. Csekey Islván professzor ked-
den megkezdte előadássorozatát 

(Á Üélmagyarország munkatársától.) Ked-
den este kezdte meg dr. C s e k e y István 
egyetemi tanár, a iog- és államtudományi 
kar dékánja, nagv érdeklődéssel várt elő-
adássorozatát, amelv szervesen illeszkedett 
bele az egvetem állal idén kezdeményezett 
előadások közé. Ezek az előadások a triano-
ni békeszerződéssel elszakított területek éle-
tével foglalkoznak. Ezek az előadások jelen-
tőségben túlnőnek az egyetem keretein, 
amit az a nagyarányú érdeklődés is mutat, 
amellyel a különböző karok hallgatóin kí-
vül a közönség is fogadta Csekey pro-
fesszor előadásait. A keddi megnyitó elő-
adáson a jogi kar I. számú tanterme zsúfo-
lásig megtelt, a hallgatóság soraiban nem-
csak az egyetem mind a négy fakultásának 
hallgatói foglaltak helyet, hanem a város la-
kosságának számos rctege is képviselve volt. 

Csekey professzor „Nép, nemzet, nemzeti-
ség" címen tartja ezeket az előadásokat, ked-
den előadásának alapelveit, az alapfogalma-
kat világitolta meg. 

— A nép sokféle értelme mellett itt csak két 

Jelentésben érdekel bennünket: mint politikai ér-

telemben vett nép és mint államnép — kezdte 

fejtegetéseit Csekey professzor. A politikai nép 

•a leszármazás és a vérségi kötelék által, egy 

meghatározott térben folytatott élet következté-

ben, közös kultura utján előállott sorsközösség, 

amelynek ma leglényegesebb külső kifejezője a 

közös nyelv (anyanyelv). A népnek mint orga-

nikus egésznek ctlöl a politikai felfogásától kü-

lönbözik az állanuiépnck a jogi fogalma, mint az 

állam jogi kötelékével egybefiizött egyedeknek 

(az állampolgároknak) az összessége. A nemzet 

az a nép, amely természeti közösségből tudato-

san politikai akarati közösséggé válik. Másképen 

az a szellemi kulturközösség, amelyhez az egyes 

belsőleg tartozik és amelyet külsőleg elismer. A 

nép államtaai vonatkozásban közjogi kapcsolatot 

kifejező közjogi fogalom, a nemzet ellenben rész-

ben művelődési kapcsolatot kifejező kulturális, 

részben politikai, de sohasem jogi fogalom. 

— A nemzet' és a nemzetiség fogalma csak po-

litikai kihatásaiban tér el egymástól. Mindkettő 

nyelvben és hagyományban szolidáris embertö-

megeknek kulturküzössége, de a nemzetnek rend-

szerint állami szervezetében megvan a hatalma 

is jellegzetességének a fenntartására. A nemzet 

lehat államhatalmat gyakorló nemzetiség. A nem-

zetiség viszont az államhatalmat nem gyakorló 

népcsoport. 

- — A magyar történelmi fejlődés során több 

alakjával találkozunk a nemzetfogalomnak — 

fejtegette tovább. Az első volt a nemzet geopoli-

'ikai fogalma, amely szerint a nemzet azoknak a 

közösségéből alakult, akik egy történet-földrajzi 

államterület törzslakosságát alkotják s akik ezt 

.1 területet közös hazájuknak vallják1. A rendi-

ség korszakában azután kialakult a közjogi nem-

zet fogalma. Ez a „nemzet" szó értelmét csunán 

a haza szabad birtokosainak, a nemesi rendnek 

összességére alkalmazza, akik az egész lakossá-

got, a geopolitikai értelemben vett nemzetet kép-

viselik. Ebből alakul ki a populus Werböezyanus 

fogalma, amely csak a főpapi és a nemesi rended 

jelenti tekintet nélkül a benne helyet foglaló nem-

zetiségekre (natio). Ezzel az uralkodó „nemzet"-

le! szemben minden egyéb csak „nép" (plebs). 

— A közjogi nemzet emiitett alakjának a ki-

fejlődése nyilvánvalóan nem kedvezett a nacio-

nalizmus eszméjének, mert az merőben külsőle-

ges, jogi viszony volt. Innen már csak pgv lé-

pés hiányzott a franeia állanmemzet fogalmához, 

amikor a rendiség helyébe az állampolgárság mo-

dern fogalmát léptették. Széchenyit, Eötvöst és 

Deákot a kulturális liberalizmus szelleme halja 

ál. amikor megalkotják az 1868:XLIV. te.-et. 

amely megteremt! a politikai nemzet fogalmát, 

amely az állampolgárok egyetemét, illetőleg vol-

.'aképen a népnek közjogi fogalmát jelentette. Eb-

één a nemzetiséir fölibe helyezett nemzetben kés-

séggel adlak helyet az egyes ember nyelvi és kul-

turális szabadságának. Benne vezető állást foglalt 

el a magyar nemzet. Miután azonban sem a ma-

gyarság, sem a nemzetiségek nein voltak e tör-

vénnyel megelégedve, vérehajtása nem történt 

meg és a nemzetiségek küzdelméhez vezelett, majd 

pedig ürügyet szolgáltatott Trianonhoz. 

— Meg kell még emlékeznünk a nemzet tcleles-

jogi fogalmáról, amely a magyar közjogászok 

közölt fejlődött ki. E szerint az állampolgárok 

összessége, ilkotj^ az állam népét. A néptől ab-

ban különbözik a nemzet, hogy a nép fogalmába 

nincsenek, a nemzet fogalmába bele vannak érivé 

az államhatalom szervei. Igy lesz a nemzet álla-

milag akaró és cselekvő nép. 

— Nyilvánvaló, hogy ill terminológiai zavarok 

vannak. A nemzet nem jogi, lianeui par exccllen-

re művelődési és politikai fogalom. A magyar 

közjogászóknál befolyásolta a terminológiát, 

hogy a Werbőczy-féle rendi nemzetet valóban 

közjogi nemzetnek nevezték, mert akkor csak a 

jogozottak alkották a nemzetet. Természetesen a 

nemzet akkor is politikai fogalom volt, niindösz-

sze ezt a nerazetfogalmat illették a közjogi nem-

zet megnevezéssel. Manapság azonban a nemzet-

nek lételesjogi cs államtani érlelnie között kü-

lönböztetni helytelen. A nemzet mindig kulturális 

és politikai, de sohasem jogi fogalom. A magyír 

közjogászok, amikor a nemzet tételesjogi fogai-

marói beszélnek, voltuképen az állam népét értik 

alatta. Az állam népe ugyanis valóban a népnek 

jogi fogalma. A nemzetnek ez a közkeletű ma-

gyar felfogása már csak azérl is elvetendő, mert 

végső következetességében a három fogalomnak, 

a népnek, nemzetnek cs az államnak az azouo-

silásáhez vezet. 

Csekey professzor hangsúlyozta, nem ott 
végződik a magyar nemzet, ahová gonosz 
kezek két évtizeddel ezelőtt festett oszlopo-
kat rakták az Alföld peremére, hanem ahol 
magyar él, ott cl a magyar nemzet is; 

Csekey professzor a jövő héten keddert 
folytatja előadását. 

Illegogill Sasheggi Gábor 
röv'd- és dívaiáruháza, Higyö-u. 4. (uoll ..Bagoiyuar"). 

Raktáron tart nfli és férfi fehérneműt, 
nyakkendőt, „GEVI* és egyéb márkás 
harisnyát, paszömányárut és minden más 
divatcikket nagy választékban. Olcsó, 

versenyképes árakon árusit! 
T v g y e n k í s é r l e t e t ! 

Rz árkormánybiztos megbizotija Szegeden 
Ellenőrzik a fogyaszíási cikkek órái 

(A Délmngyarország munkatársától.) Dr. 
Á cl á m Béla budapesti főrevizor L a k y De-
zső műegyetemi tanár, kormánybiztos ren-
delkezése folytán Szegedre érkezett. Azt a 
megbízást kapta dr. Ádám, hogy a szegedi 
törvényhatóság területén lássa el az árkor-
mánybiztosi teendőket és működésének kö-
vét legelsősorban a zsír, hus, kenyér, burgo-
nya, szalonna és főzelékfélék árának ellen-
őrzésére és megállapítására terjessze ki. 

A szegcdi árkormánybiztos kedden a vá-
rosházán a polgármestert kereste fel és vele 
hosszas tárgyalást folytatott. Közölte a pol-
gármesterrel, hogy szegedi bizottságot fog 
összeállítani gazdákból, iparosokból, keres-
kedőkből, fogyasztókból és ez a bizottság 
fogja őt szegedi működésében támogatni. 

Arra kérte a polgármestert, Hogy lehetőleg 
a városházán hivatali helyiséget adjanak át* 
mert a működését már a holnapi nappal kí-
vánja megkezdeni. Az lesz a törekvése, hogy 
az elsőrendű élelmicikkek árát a szeptember 
27-ike előtti nivóra szorítsa le. Felmutatta 
az árkormánybiztos rendeletét, amellyel fel-
hatalmazást kapott arra, hogy visszaélések 
észlelése esetén közvetlenül tegyen feljelen-
tést az ügyészségnek. 

A legközelebbi napokra várható a szegedi 
árellenőrző bizottság összeállítása és ezzel 
meglesz az az apparátus, amelyik a szegedi 
árkormánybiztos rendelkezésőre fog állni a 
szegedi árak ellenőrzésénél és megállapítá-
sánál. 

Reptilőblzottságok ellenőrzik 
a padlások légvédelmi berendezéséi 
Miért több a szegedi háztulajdonosok terhe, mint a budapesti ház-

tulajdonosoké 

(A Délmagyarország munkatársától.) Mint 
ismeretes, a város polgármestere hirdet-
ményt tett közzé, amelyben a légvédelmi 
töivény rendelkezésére való hivatkozással 
arra kötelezte a háztulajdonosokat, bogy a 
padlásaikat lomtalanitsák, a könnyen éghe-
tő anaygot távolítsák el. Mintegy három— 
négyszáz liter befogadó képességű kádat, 
vagy hordót tartsanak' a padláson, megfelelő 
fecskendővel, vagy szivattyúval. Aronkivid 
álljon a padláson rendelkezésre annyi ho-
mok, amennyi a tűzvédelmi célra szükséges. 

Mint a polgármester most közölte a Dél-
mngyarország munkatársával, november 
elejétől kezdve négy bizottság fogja ellen-
őrizni, hogy a háztulajdonosok eleget tesz-
nek-e ennek a felhívásnak és ahol mulasztást 
észlelnek, ott nyomban meg fogják tenni a 
feljelentést a háztulajdonos ellen és a háztu-
lajdonos terhére gondoskodnak a szükséges 
berendezés beszerzéséről. 

Ugyanebben az időben jelent meg a bu-
dapesti polgármester felhívása és feltűnő, 
hogy a budapesti nagy bérházak tulajdono-
sait kevesebb szolgáltatásra kötelezik, mint 
amennyiről a szegedi háztulajdonosok köte-

lesek gondoskodni polgármesteri Felhívás 
alapján. Budapesten 1ÖO ilteres hordók, vagy 
kádak beszerzését tették a háztulajdonosok 
kötelességévé, a szegedi felhívás pedig 3—i 
400 literes hordók, vagy kádak beszerzésé* 
ről szól. Ez a különbség annál érthetetle-
nebb, mert Budapesten sokkal nagyobb épü-
letek légvédelmi berendezéséről kell gon-
doskodni, mint Szegeden. Ezenkívül a buda-
pesti hirdetmény szerint az clőljóróságolc 
szolgáltatják ki a háztulajdonosoknak a szük-
séges homokot, mig Szegeden a háztulajdo-
nosoknak maguknak kell a homok beszerzé-
séi öl is gondoskodni. Indokolt volna, ha a 
szegedi háztulajdonosok legalább ahhoz a 
könnyítéshez hozzájutnak, amit a budaDesti 
polgármester hirdetménye a budapesti ház-
tulajdonosoknak nyújt. 

• 

• 

Gumiharisnya 
fájós, dagadt és viszeres lábakra, 

— készen és mérték után H i f l C 
Klauzál-tér 3 sz. — Gyógyhaskötők, 

sérvkötők, suspenzorok raktára. 
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Kalász tatr 

Szentesen tagadnak 
a Szegeden elfogott 

betörők 
(A Délrtagyafország munkatársától.) A síen-

lesi rendőrkapitányság detektivjei Szegedről 

Szentesre vittek két fiatalembert, M o l n á r Ist-

Váöt és K é s i c g Józsefet, akiket azzal gyanúsí-

tanak, hogy betörést követlek cl a stentesi Krausz-

télepen, ezcnkivül Hódmezővásárhelyen megfúr-

lak egy pétizszekrőnyt. A kihallgatások során 

Molnár és Keszeg tagadták. Hogy bármi részük 

lenne a betörésekben. Ezzel szemben négy tanú 

reájuk ismert. A betörést megelőző napon látták 

őket a telep körül ólálkodni, a hajóállomás őre 

arra is emlékszik, hogy mindketten hajón érkez-

tek meg. Készeg cs Molnár ezt is tagadják. Talál-

tak náluk furószerszámot és mintegy száz egy- és 

kéttillérést. Ez a körülmény alapossá teszi a 

rendőrség feltevését, mert a Krausz-lelep felfeszí-

tett pétizseekfényéből főleg aprópénz tllnt el. 

Molnár Istvánt és Készeg Józsefet mint kem-

gyanus sZeniélyékel a román baláron foglj cl a 

Tseftdőrség és országos körözés alapján kerültek 

Szegedről Szentesre. AZZHI védekeznek, hogy Ro-

mániába akartak szökni, ott akartak betörésből 

élni, ezért volt náluk betörőszerszám. Mindkel-

lén börtönviseltek, Készeg kél éVvel ezelőtt, Mol-

nár szeplembcr ötödikén szabadult ki a fegyház-

ból. A szentesi rendőrség a gyanúsítottakat vlsZ-

sziklsérlellc Szegedre, ahol ezidöszerint üz 

ügyészség foglyai. 

—oO°— 

Kiszabadult a Csillag-
börtönből, 

őtpengösöket hamisított 
(A Délmagyárobszág inunk /társától.) Pénzhami-

sítás büotetlcvei vádolva áljott kedden a szegedi 

törvényszék Sdrű//-tanácsa előtt Kucscra Mihály 

motorszerelő. A többszörösen büntetett előéletű 

szerelő január 19-én szabadult a börtönből, ahol 

három esztendős büntetését töltöttte és szabadu-

lása után azonnal újból biinbé esett, öt pengősó-

két hamisított, amelyekből három darabot sike-

rült forgalomba hozni, a negyediknél rajtavesz-

tett. 

Az elnök kérdésére, hogy szabadulása után 

Síiért kezdte újból a bűnös életet, igy Mlcli: 

•— Amig fegyházban voltam szétszóródott ö 

családom', feleségemtől különválva élek, gyerme-

keim idegeneknél vannak, munkát nem kaptam. 

A vádirat szerint Kucsera szabadulása után 

flözzáfogott a hamis ütpengösök készítéséhez, vá-

sárolt egy kiló törmelék alumíniumot, hatvan 

deka csapágy fém rt és egy öntőkanalat. Elkészí-

tette a klisét és rövidesen megszületett az első, 

második, mnjd a harmadik ölös. Ugylátszik azon-

ban, hogy nem volt munkájával megelégedve, mert 

szerszámait és a nyersanyagot eldobta. Talán job-

ban sikerültek volna a hamisítványok, ha öccse, 

Ikit erre felhívott, segit a munkában, dó az ezt 

iiegtagadta. Megvplt tehát a három jónak vélt 

hamisítvány, Kucsera azokat ugy helyezte el, hogy 

öccsét beültette a Hungária dö t t egy taxiba, cgy 

sötét térre vitetto magát, ahol a hamisító már 

várta. Az öccs fizetett, a sofőr pedig visszaadott a 

hamis ötösböl. A másodikon ugyanigy adott tul, 

a harmadikon pedig megvacsorázott, a kocsmáros 

azonban rájött, hogy li mils pénzzé! fizetett cs 

rendőrkézre adta. 

A Nemzett Bank szakértője csak az egyik öt-

penffisröl állapította meg, hogy megtévesztésre 

alkalmas, a másik kettő teljesen primitív. 

Kucsera Mihály töredelmesen beismerte bűnét 

és enyhe. ítéletet kért. A törvényszék tizhönapt bör-

tcnhQfltc'ésre ítélte. Enyhítő körülménynek vette 

a biróság beismerését és zilált családi életét. Ugy 
az ügyész, mint a vádlott megnyugodott az Íté-
letben. 

A városi Költségvetés Kiadási tétélcincK 
leszállítása 

nenezsegeKet OKOZ a nepiaieti ellátásban 
Nem lehet 400 közsegélyre szoruló munkanélkülit kizárni az ínség* 

ellátásból 

(A Dclmagyarország munkatársától.) A' I A" kérdc's elintézésének nehézségei vannak, 
pénzügyi bizottság a városi költségvetés tár-
gyalása alkalmával tudvalevőleg azt az irány-
elvet taitottu szem előtt, hogy az eredetileg 
ÜO százalékra előirányzott pótadót leszállít-
sa 70 százalékra. Ez a művelet sikerült s igy 
a közgyűlés elé olyan költségvetési előirány-
zat került, amelyben a bevételi hiányt fedez-
ni lehet 70 százalékos pótadóval. 

Egyés kiadási tételek leszállítása azonban 
az előjelek szerint nagy nehézségeket fog 
okozni a népjóléti közigazgatásban. Az in-
ségalaphoz való hozzájárulást ugyonis a 
pénzügyi bizottság 27.585 pengővel, a tár-
sadalmi segélyakcióhoz való hozzájárulást 
37.800 pengővel leszállította. Mind a két té-
tel kiadasl többletet jelentett volna, mert a 
pénzügyi bizottság azt az összeget törölte 
ezekből a kiadási tételekből, amely összeg-
gel a számvevői irányzat a tavalyi tételeket 
Fel akarta emelni. 

A népjóléti közigazgatás ma 1100 
munkaképtelen szegényt lát el. 

Már a pénzügyi bizottság ülésén is szóba ke-
rült, hogy tíbban az esetben, ha a szegény-
alap költségelőirányzatát leszállítják, a nép-
jóléti ügyosztály nránylagosan lesz kénytelen, 
leszállítani a segélyezetlek számát s a pénz-
ügyi bizottság? leszállítás következtében 

a mai flOO segélyezettel szemben 
mintegy 4 0 0 közsegélyre szoruló 
munkanélkülit kell kizárni a Segélye-

zésből. 

tnett a közszegélyte csak azokiynk van igé-
nyük, akik orvosi bizonyítvánnyal igazolják 
azt, hogy munkaképtelenek, az l lOO közse. 
gélyezett tehát egytőí-egyig orvosi bizonyít-
vány alapján nyilváníttatott közsegélyre jo-
gosultnak. Egy-egy szegcnyjogosult állag 
navi 15 pengőjébe kerül n városnak. Hat 
pengő ugyonis o havi közsegély, 4.50 pengő 
a társadalmi segély és 4.50 pengőbe kérül 
havonként a népkonyha. Ezen kívül igen so-
kan kapnak vidéken fát és ruhnsegélyt. A 
népkonyha fejenként és naponkint 15 fillér-
be keiül, sokan azonban képtelenek a nép-
konyhái kosztot fogyasztani, azok tejet cs 
kényeiét, esetleg pénzbeli megváltást kap-
nák. 

A drágaság emelkedése, az ipar pangása, 
de egyéb körülmények következtében is a 
közsegélyre szorultak szálua, hozzánk jutott 
információk szerint, már is emelkedik s 'gy 
a népjóléti ügyosztály, amely a pénzügyi bi-
zottság határozatával teremtett helyzet min-
den következményét megvitatja és keresi a 
megoldás módját, egyelőre nem tudja, hogy 
milyen kivezető utat fog találni. 

Azoknak hozzátartozói, akik bevonultál^' 
csak formailag tartoznak a népjóléti ügyosz-
tályhoz. A,:t ugyanis, hogy a bevonultak hoz-
zlátartozói támogatásra szoriilnok-é, a nép-
jóléti ügyosztály állapiljn meg, azontúl azon-
ban a népjóléti ügyosztálynak semmi néverl 
revezendő funkciója sincs a kérdés rendezé-
se körül. 

fiiNUA1 I I 
mw i t f i i r 

Társadalmi mozgalmat Indítanak 
a színház uj szezonja érdekében 

Dr. P&lfy György kulíuríanácsnok akciója a bérleíek biztosításáért 

(A Dőhnaygarország munkatársától.) ,4 sziii-

házi szezon október 13-án kezdődik és a színházi 

iroda közel két hete tevékenykedik, az eddigiek 

szárint meglehetősen gyönge eredménnyel. ígé-

retet tannak a színházt irodának, de aránylag azok 

is kis szdlnban s az érdeklődés megdöbbentően 

kiesi. 

Dr. Pálfy György kulfiirlandrsftok, akit a bértel-

yyüjlésröl át'ánáóan tájékoztatnak, a színházkor-

dést va'wnilyen formában napirendre akarja ttunl 

s Cgyik terve az, hogy társadalmi akciót iitdlf, 

amelynek prológusa gyanánt minden társadalmi 

osztály vezetőembereit, elsősorban természetesen 

a jómódnak it, meg fogja hívni egy megbeszélés-

re, A kulturtandcsnok fel akarja tárni a bérlét-

iá'fástól va'ó távolmaradás minden városi és kul-

turális következményét, á többi között 'rá akar 

muta'ni arra, hogy milyen érzékeny csa/nts lenne 

a város keltűt presztízsére, ha kiderülné, hogy ai 

ország második városa, amely állandóan knltur-

érdemeire és kuUurfölényéfe hivatkozik eddig 

joggal is tehette , nem hozza össze azt a mi-

nimális béri étered méngt sem, amely a színház 

fent óriásához fellétlenül szükséges. 

.1 tdrsu'af, a Stégedre jutott hirck szerint, jó. 

,1? e'lcit, hogy a művészi nívó és cyycb, a szín-

házzal kapcsolatos városi árdekek rovására ál-

la adótan engedmények-1 tegynrk, tudvalevően 

mindig harcoltunk. Egyelőre azonban arról van 

szó, Iwgg az igazgató az ortazdg második városa 

részére mintegy 80 lagti társulatot szervezett, 

hogy ennek a 80 tagu. társulatnak a fen tartása, 

hozzászámítva az e ! marad hatatlan dologi kiadáso-

kat, tekintélyes pénzt eancszt fel és hogy nem a 

támogatás, hanem a természetes és észszerű ér-

dcklőiés elmaradása cselért a színigazgató kep-

te'en lesz a vele szemben támasztott követelések-

nek megfelelni. Szeged nem maradhat színház 

nélkül, viszont a város költségvetése a színház, 

eddigi támoga'dsának felemelése címén nem b'm 

d egy fiitér terhet sCln, mert mindén további 

kiadás pótadóemelést jelent. Milyen sokat érne 

a szegedi színháznak, ha legalább azok lennének ál-

landó bő:löt és támogatói, akik Budapesten, vagy 

bárhol a vidéken, hu elutaznak, feltétlenül elmen-

nek színházba. 

Meg vagyunk róla győződve, hogy a kuHvrta-

itdcénok sorom pó>bu''>pése s u színház Iránt v.dó 

hagyományos szegedi érdeklődés újjáélesztése a 

fenyegető bujt cl tudja hárítani. Fontos azonban, 

hojy minél előbb történjen intézkedés. 
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ORíóbcr 6. 
Október 6-án délelőtt 11 órai kezdettel í z egye-

temi és főiskolai ifjúság az Országzászlónál az 

aradi 13 vértanú halálának évfordulójára gyász-

ünnepséget tart. Az ünnepség műsora a követ-

kező: 1. Magyar Hiszekegy, énekli az Egyetemi 

Énekkar, vezényel Kertész Lajos, 2. Follbert Béla 

egyetemi hallgató beszéde, 3. Adorján Tábor ta-

nítójelölt szavalata, 4. Szabó Béja főiskolai hall-

gató beszéde, 5. Himnusz. Az ünnepség előtt min-

den egye® hitfelekezet templomában délelőtt 10 

órai kezdettel gyászistentiszteletek lesznek. A 

rendezőség felkéri Szeged egyházi és katonai, va-

lamint polgári hatóságait, a város közönségét, a 

köz- és magánhivatalokat, a társadalmi egyesü-

leteket, hogy az Országzászlónál tartandó ünnepsé-

gen diszzászlóik alatt jelenjenek meg. 

Istentisztelet a zsinagógában az aradi vérta-
nuk emlékére október 6-án délelőtt 10 ónkor. 

—oO°~ 

— Bucsuünnepély „ gzilléri elemi iskolában. 

H e r t e l e n d y Jenő igazgató és C s i k ó s Ferenc 

10 évi működés után való nyugalombavonulásuk 

alkalmával a Szilléri elemi iskola tantestülete 

arcképleleplezési bucsuünnepélyt tartott. A ben-

sőséges ünnepélyen jelenvolt dr. T ó t h Imre is-

kolaszéki elnök, K i s s István püspöki tanácsos, 

P Bujnovszky Aurél ny. plébános, P. Merényi 

Vince házfönök-plébános, a szegedi tanitótestüle-

ick képviseletében igen sok tanitó, a szülök és a 

volt tanítványok sokasága. Az ünnepelteket A !-

t o r j i y Emil üdvözölte, a tanulók nevében Far-

kas György, a Vöröskereszt nevében F ü z e s 

Katalin, a Szivgárda nevében W a g n e r Olga 

mondott szeretetteljes búcsúbeszédet. A volt ta-

nítványok nevében F a r a g ó Imre, a szülök ne 

vében K ó n y a István megható módon vettek 

bucsut H e r t e l e o d y Jenő igazgatótól és Csi-

kós Ferenctől. Az ünnepeltek 40 évi működését 

K l o n g á n é Kuballa Erzsébet méltatta, majd le-

leplezték Hertelendy Jenő arcképét. Az iskolaszék 

nevében dr. Tóth Imre méltatta az ünnepeltek ér-

demelt. Végül Hertelendy Jenő igazgató ecsetelte 

40 évi pályafutását és meghatott szavakkal kö-

szönte meg a hatóságnak, a tantestületnek, a szü-

lőknek és a volt tanítványoknak a bucsuünne-

pélyt. 

PARIS! NAGY ARUHAZ RT. 
SZEGED, CSEKONICS és KISS UCCU SAROK 

Felszerelési cikkek 
Bakancs szeg 80 drb —.08 
Borotválkozó stift 2 drb -.10 

Bekenő kefe -42 
Bőrzsir 1 doboz - 1 4 
Ruhakefe —14 

Gömbölyű hajkefe —14 
Borotva szappan kocka, vagy rud alakú —.14 
Aluminjum borotva tál —.14 

Asztali tükör fém kerettel —,14 

Köröm kefe J soros —.16 
Sárkefe —18 
Fanyelű fogkefe —.18 
Borotva timsó —.18 

Cipő fénymáz 2 doboz —.18 
Bakancs féuyesitő kefe — 20 
Mosókefe. - 2 0 

Súroló kefe —20 

Fogkrém 1 tubus — 20 
Bakancs fűző 2 pár -.24 
Celluloid fogkefe tartó - 2 4 
Asztali tükör cell. kerettel —.38 
önborotva készirt 1 pengével —48 

— Éveken át székszorulásban szenvedő egyé-
nek gyakran meglepő rövid idő alatt rendbejön-
nek, ha reggelenként felkeléskor és esetleg este 
lefekvés előtt is egy-egy félpohár természetes 
„Ferenc József ' keserüvizet isznak. Kérdezze 
meg orvosát. 

— Véglegesitik az erdöőrökef. K i s s Ferenc 

törvényhatósági bizottsági tag, ny. miniszteri ta-

nácsos ipditvájiyt nyújtott be a városhoz, bogy a 

törvényhatóság alkalmazásában álló hat erdöört 

és három kisegítő erdőőrt a város véglegesítse 

és az erdőöri állásokat nyugdíjjal egybekötött ál-

lásokká szervez re át. A közgyűlés hozzájárult 

elvben az indítványhoz és kiadta azt előkészítés 

végett a város polgármesterének. A polgármes-

ter meghallgatta a szervező bizottságot és a 

szervező bizottság a mai ülésén javasolni fogja 

a véglegesítést, a szervező bizottság javaslatá-

val kerül most a közgyűlés elé az erdőőri állá-

sok szervezésének kérdése. 

— VIRÁGZIK AZ ORGONA. A másod-

viráyiást a bosszú ősz jelének szokták tekin-

tem. Kiss Gyula asztalos Tápéi-sor 38. szám 

a'atli házának keltjében most másodszor nyí-

lott ki az oryom. /I kert három orgonaiája 

szépen virágbaborait, a ivragok gyönyörűen 

kinyíltak, aminek valósággal csodájára jár-

nak a környék lakót. 

— Temetés, Nagy részvét mellett temette el 

Szeged tanítósága V á r h e l y i József igazgató-

tanítót a belvárosi temetőbe, A tragikus hirtelen-

séggel elhunyt igazgató temetésén kartársain kí-

vül megjelent vitéz dr. Shvoy Kálmán országgyű-

lési képviselő, dr. Kisparti János tankerületi fő-

igazgató, dr. Tóth Imre és dr. Szivcssy Lettel kor-

máuyfőtanácsosok, Kiss Károly tanfelügyelő és 

még számosan. A tantestületek cs egyesületek ne-

vében bucsubeszédct mondott Kiss István taní-

tóképző intézeti igazgató, C s c r n a i Mátyás, az 

Általános Tanítóegyesület és a Szegeden végzett 

tanítók néveben S ö v a i János a csongrádi iskola 

tanítótestülete, B a r a b á s Jenő Szegcdi Járás-

kör, B o t o n d Lajos belvárosi fuiskola tantestü-

lete és a volt osztálytársak, K o v á c s Lajos hit-

oktató pedig a tanítványok nevében búcsúzott nz 

elhunyttól. 

— A paprika árának felemelését kéri Kalocsa. 

A Kalocsa Vidéki Paprlkaszövetség közgyűlést 

tartolt, amelyen beszámoltak a várható termés-

eredményről. Az adatok szerint 4300 kataszteri 

holdra adtak ki a Kalocsa-vidéki területen en-

gedélyt, de csak 3100 holdat ültettek be papriká-

val. S z a b ó ky Jenő elnök utalt arra, hogy a 

termés kétségtelenül rosszabb a tavalyinál, mert 

kevesebb a hüvely, ami van, nz is még éretlen. 

Ha október közepéig jó lesz az iflő, agy 100—120 

vagon termésre lehet számítani. A szövetség el-

határozta, bogy kéréssel fordul a földművelés-

ügyi minisztériumhoz, emeljék fel a paprika be-

váltási árát, mert nemcsak a gyenge termés miatt 

kerülnek nehéz beiyzclbc a termelők, hanem a 

tetemesen növekedett termelési költségek, első-

sorban a munkabérek miatt. 

Varga Dezső Vasáruháza 
a z AttUlit l í t vSnyos«« ( i a . 

SaIgOtarIA.nl lo ly loncgo k a l y h í h ! 

Hazai szenekhez 

Perpetuum. 
iteo perpetuum. 
Kalor, 
Rex, 

S i m p l e x 

F á t ü t é s h e z 

Lignor 
T«l«f«n 
2 0 - 8 9 . 

L U N A 
i í l zheiueK 
fehér és fekete 

zománcozott 

kivitelben 

Kályha raktá-

ramat vételköte-

lezetteég nélkül 

kérem meg-

tekinteni 

nagy uaiasziek 
o.'csa arah! 

Dékóny Sándori kinevezték 
a számvevőség főnökévé 

A belügyminiszter értesítette vitéz dr. Imecn 

György főispánt, hogy a Szeged városi számve-

vőség főnöki teendőinek ellátásával Dékány Sún-t 

dor számvevőségi II. osztályú főtanácsost bízta 

meg, 
J i r «• 

—0Q0— 

1320 illetőségi bizonyítvány 

Az illetőségi bizonyítványokat tudvalevőleg dr. 

Katona István tanácsnok vezetésével működő ügy-

osztály állítja ki s az ügyosztály munkaszaporula-

tárói az utóbbi hetekben egészen képtelen számold 

és adatok terjedtek cl. Mindenesetre érdekes, hog.tf 

az idén a városházán a inai napig pontosan 132(1 

illetőségi bizonyítványt állítottak ki. Az illetősé-

gi bizonyítványok most leginkább iparengedélyen 
kiváltásához kellenek, tavajy év végén s az idén 

januárban a legtöbb illetőségi bizonyítványt az ál-
lampolgársági igazolás megszerzése céljából vált 

tották ki, lavasszal pályázatokhoz, a nyáron az őszt 
beiratkozásokhoz kellettek az illetőségi bizonyítva^ 

nyok. Érdekes, hogy az 1320 illetőségi bizonyít 
ványból körülbelül 500 volt olyan, amelyet na 
állampolgársági bizonyítvány megszerzése ecljti-
ból kérelmeztek. 

— „Arcképemet beszerezni tilos!" Budipestről 

jelentik: Gróf Teleki Pál kultuszminiszter ren-

deletet adott ki valamennyi iskolai hatóság szá-

mára. A miniszter a rendeletében megtiltja, hogy 

az arcképét beszerezzek. „Tudomást szereztem 

arról — mondja —, arcképemet illetéktelen egyé* 

nck felhatalmazás nélkül megnagyítva eladásra 

kínálják az iskolák igazgatóságának. Erre felha-

talmazást senkinek sem adtam, de különben ia 

felhívom Cimct, hogy arcképem beszerzésétől 

tartózkodjék." 

Két kivégzés Berlinben 
Berlin, október 4. Kedden reggel kivégez-

ték M a r i n g e r Lajost, akit a nyáron a 
néptörvényszék kémkedés és hazaárulás mi-
att halálra ítélt. Ugyancsak kivégezték a 39 
éves K n e u p g e r n é K r á m e r Katalint, 
akit szintén kémkedés miatt Ítéltek halálra. 

o szta i y sorsi eoye H! 
I. oszt . húzás o k t ó b e r 19—18 

O s v á t h főárusifónál l l V l ^ S m . 
lábor-uíca 3. SZáltl. Városi adóhivatal épülat. 
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A D é l m a g y a r o r s z á g r e g é n y e 

HÁROM HÉT 
I r t a : S Z. S Z I G E T H Y V I L M O S 

— Aki egész nap ott görnyed az íróasztal mel-
lett, igyék reggelenként felkeléskor egy kis po-
hár természetes „Ferenc József kcserüvizet, 
mert az a bélmüködést szabályozza, J gyomor-
égést előmozdítja, a vérkeringést élénkiti és a" 
munkaképességet fokozza. Kérdezze meg orvo-
sát. 

— Gyermekkocsit vitéz Kállaytól, Kálvária u. 41 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. " Munkát kaphatnak 
9 Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 1 kovács, 
2 ktsrs és köszöéüs, 1 bádogos, 3 asztalos, 3 ká-
dat. 3 kerékgyártó, 8 cipész, 6 szabó, 1 szűcs, 1 
cukrász, 4 kifutófiú, 1 házmesterpár, a férfi küiön 
fizetéssel kocsisnak, a nő pedig takarításra kü-
lön fizetéssel. 1 füszerkereskedö segéd csomago-
lásra (havi 50 P), 2 kocsis, 1 fuvaros kocsis, 1 
borbélysegéd, 100 répakitei nylö. Nők: 1 csoniago-
ioleány, 3 hölgyfodrász, 2 kifutóleány, 1 varró-
leány, 1 varrónő kötődébe. 

— Aspirinnel megmérgezte magát. Kedden 

reggel a Rákóczi-téren egy padin egy eszméletlen 

nőt találtak. Kihívták a mentőket, akik megálla-

pították, hogy nagymennyiségű aspirinnel meg-

mérgezte magát. Megállapították, bogy az életunt 

teremtés T ó t h Hona gyári munkásnö, kórházba 

Szállították. Állapota életveszélyes. 

— Nyilttér. Feleségemtől különváltan élek és 
semminemű adósságáért felelősséget nem válla-
lok. Nyári László. 

Kerékpárosok! 
E l s ö r a n d U k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s ár-
b a n ré s s l e t re a d o m . Gumikat t s alkatrészekéi 

árban kaphat Szántó Sándornál. 
Szeged , (Kiss D. palota K i s s u. 7. 

MAKÓ x. s. 
Kisgyűlés a vármegyén Csanádmegye kisgyü-

lése szerdán délelőtt 10 órai kezdettel tartja ok-
tóberi rendes ülését a vármegyeházán. A kisgjü-
Icsen dr: K ú s z ó u y i Richárd főispán elnököl. 

Felszabadították a niakói piacot. A földmüve-
lésügyi miniszter rendelete alapján, amellyel a 
ragadós száj- és körömfájás miatti zárlati intéz-
kedéseket enyhítette, N i k c 1 s z k y polgármes-
ter hirdetményt adott ki a sertéspiac felszabadi-
'ásúról. A polgármesteri intézkedés alapján a 
szerdai sertésvásárt >a szokott helyen és módon 
már megtartják. 

Meghalt a kocsiról leesett pitvarosi legény. 
C s i 11 i k Pál pitvarosi gazdalegény a uiult hó-
nap 27-én leesett kukoricával megrakott kocsijá-
ról s a kerekek a gyomrán mentek keresztül. A 
szerencsétlen legény súlyos belső sérülésekkel a 
a makói kórházba került, ahol ina reggelre ki-
szenvedett. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Ratkai Antal Tóth Erzsébettel Házasságot kötöt-
tek: Varga János Nagy Juliannával. 

Elitéltek egy püspökidéi bicskást. Vitéz 13 e r-
rtát János püspöklelgi gazdálkodót az elmúlt be-
tekben az nccán megtámadta és zsebkésével meg-
szúrta Á r v a Sándor püspökielei legény. A husz 
napon 1 ii 1 gyógyuló sérülést szenvedett Bernát 
fános feljelentésére ma vonla felelősségre a bics-
kázó legényt a makói járásbíróság s beismerő 
vallomása alapján 30 napi fogházbüntetésre itélle. 

Eladta a lefoglalt búzát. K a t o n a András ma-
kói tanyai gazda különváltan élő feleségével pe-
les viszonyba került. A per folytán az asszony 
végrehajtást vezetett a férje ellen s lefoglaltatta 
a búzatermését. A férj a lefoglalt búzát eladta, 
amiért azután sikkasztás cinién indult ellene eljá-
rás. A keddi járásbirósági tárgyaláson Katona 
András beismerte, bogy a lefoglalt búzát értéke-
sítette, de azzal védekezett, bogy a búzáért ka-
pott pénzből felesége adósságait rendezte. A bí-
róság e védekezést nem fogadta el s 11 napi fog-
házbüntetésre ítélte a gazdát, az ítélet végrehaj-
tását azonban próbaidőre felfüggesztette. Az ité-
iet ellen ugy az ügyész, mint a elítélt, gazda fel-
lebbezett. 

Leejtett a lóról egy kisfiú. S i p o s Gyula 13 
Fves földeáki kisfiú az állomáson játszadozott. 
Játék közben felült a kisvasúti kocsikat vontató 
egyik lóra, amely azonban levetette. Esése olvan 
szerencsétlenül történt, hogv jobblűbút törte. Be-
szállították a makói kórházba. 

II 
— Hát a feleség Kol marad? — emelte 

föl fehér arcát Vérszegényke. 
— Jaj, hová jutunk ezzel a sok: halálos 

komolyságu fejtegetéssel? — kacagott fel 
Korláth. Beszéljünk inkább arról, hogy hol 
maradnak a férjek? Magukat sose látogatják 
meg? 

Mintha zavar támadt volna. Apránkint 
derült ki, hogy Zentai külföldi uton jár, 
sportdolgokban. Állami kitüntetés, megtisz-
telő is, nem lehetett visszautasítani. 

— Az a gyanúm, nevetett az asszony, 
hogy ő maga járt utána, annyira bolondja a 
sportnak. 

— Maga nem? 
— Korcsolyázom, ennyi az egész. Nagyo-

kat sétálok, de ez nem szenvedély, hanem 
egészség kérdése. 

Azért kilátásba helyezte, hogy eljön érte-
Föltéve, hogy futja az időből. 

— Na, fiam, doktorkám, mondta a festő, 
jól vigyázzon, mert egy ilyen atléta örök 
időre elintézheti a készülő disszertációját. 

— Nem olyan veszedelmes a dolog, mo-
solygott Zentainé. Az uram nem ismeri a 
féltékenységet. 

Vérszegényke ura nagykereskedő. Azok-
nak most kell előkészülniök a szezonra a 
nyár tehát duplán kellemetlen; 

— Mikor pihen? 
— Télen megy valamerre. 
— Egyedül? 
— Mi már igy szoktuk meg. Én télen el 

se kisérném, mert örökké fázom és terhemre 
van minden mozgás. 

Alföldi Ügyvédné szinte kiemelkedett 
büszkélkedésével a sorból. 

— Az enyém volt már itt, a jövő héten 
eljön megint. 

— Ez aztán a férji — lelkendezett a böl-
csész. 

— Pedig elég hosszú az ut, megszakítás 
nélkül ide se ér. De mindig szakit magának 
időt a jó ember. 

Nagyon büszke volt rá, Kogy ő kivétel. 
— Alapjában véve nem szahad a férjeket 

sokáig magukra hagyni, mert meginognak. 
Nálunk történt, hogy a Mande l . . . 

. . . Szerelmesen muzsikált az éjszaka nem 
lehet ilyenkor aludni, hasztalan fekszik le 
az ember, hiába tódul be az ablakon vi-
lágillat, fenyőzúgás, békakuruttyolás, bala-

toni szimfónia, csillagfény, ami máskor kü-
lön-külön is álomba tud ringatni. Nem a 
forróság a kellemetlen, nincs is forróság. 
Vogy ha van, belőlriil érkezik, megdobog-
tartja a szivet és nehézzé teszi a lélegzetet, 
aztán elérzékenyit ok nélkül. 

Miért könnyezünk ncha? Megtaláljuk min-
dig az okát? 

Eh, tán jobb nem is keresni, mert még 
rájövünk! Az lesz akkor a nagyobbik baj. 

Megint eltelt három nap azalatt valóság-
gal csak néha látták Korláthot. 

— Belejöttem, mondta futólagos találko-
zásaiknál. Ez a legnehezebb. Az ember ezer 
kifogást talál, mikor dolgozni kellene, nincs 
hangulata (akármennyi is legyen benne), 
fájdalmakat fedez fel, amiket addig alig ér-
zett. Ha aztán sikerült kiszabadítani magát 
a sok gátlás alól, nem tudja abbahagyni, 
holtrafáradtan is festene, a keze mondia fel 
végül a szolgálatot. Mert a szelleme birná 
tovább is. 

— Miért mutatkozik olyan ritkán? — kér-
dezte Vérszegényke. 

— Egyszerű a magyarázata. Munkaköz-
ben nagyon egyoldalú vagyok; teljesen leköt 
a témám és más számára üres, élvezhetetlen 
leszek. Ámbár — tette hozzá mosolyogva 
— vagyok én az néha lustálkodás közben is, 

— Már azt hittük, hogy hűtlenné vált, 
jobb társaságot talált. 

— Ne bántsanak, nem vagyok nagyravá-
gyó. Odahaza is akárhányszor lemondok 
előkelő estélyt, hogy a bohómcimboráimmal 
lehessek együtt valamelyik kiskocsmában. 

— Akkor minden meg van bocsátva. 
Az aszonyok egyébként mintha megunták 

volna azt a különállást, amiben eddig él-
tek, kezdtek másfelé is ösmerkedni. Vizben 
hamar megszületik a barátkozás és vadide-
genek akárhányszor jóbarátokká válnak az 
ebédidő elórkeztéig. Kiderül, hogy vannak 
közös ismerőseik, egy városukbeli lányt va-
lakinek a rokona vett el, szegről-végről atya-
fiságba is kerülnek. 

Mindenki harsogva beszélt, teli szájjal, 
lehetőleg tartózkodva a komoly témáktól. 
Apró események fontosságot nyertek, plety-
kák keringtek sokféle variációban, mert min-
denki toldott hozzájuk valami lényegtelent 
és elhallgatott sok lényegest, habar mentő-
körülményt, aztán levelek mentek különböző 
városokba, ismerősökhöz, régi barátnőkhöz: 

— Megismerkedtem itt alföldi Ügyvédnő-
vel. Ugyan, közöld bizalmasan, hogy mifé-
lék? Körülbelül hány éves lehet az asszony, 
mert ő botrányosan keveset vall be, mikor 
életkorról beszélünk? Nem voltak ezek vala-
mikor zsidók? 

(Folytatjuk). 

RÁDIÓ 
Szerda, október 3 

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 
ü.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli ha-
rangszó, időjárásjelentés. 12.40: Hirek. 13.20: Idő-
jelzés, időjárásjeientés 14.40: Hirek, étrend, élel-
miszerárak. 16.45: Időjelzés, időjárásjeientés. 

BUDAPEST I. 

12.05: Postászenekar. 1330: Hanglemezek. 16 
óra 15: Diákfélóra. 17: Magyar borvidékek. Elő-
adás. 17.30: Cigányzene. 18.30: A politika, a had-
vezetés feladatai u háborús előkészületben. Elő-
adás. 19: A rádió szalonzenekara. 19.10: Hirek. 19 
óra 10: Az ipszilon sugár. Hangjáték. 21: Hirek. 
21.20: Dohnányi Ernő zongorázik. 21.55: Időjárás-
jelentés. 22: Állástalan zenészek zenekara. 23.10: 
Cigányzene. 

BUDAPEST II. 

18.30: A rádió szalonzenekara. 19: Olasz nyelv-
oktatás 20.25: Hanglemezek. 21.10: Időjárásjeien-
tés. 

Külföld 

Bécs. 22.30: Szórakoztató zene. Belgrád. 21: 
Népdalok. Bukarest. 2145: Vendéglői zene. 
Droitwich. 22.35: Jubileumi liang verseny. 
Hamburg. 2230: Alsószász zenekar. Lipcse. 
19: Katonadalok. London Reg. 2220: Dalos, 
zenés tarka est. Rndio Paris. 19.45: Katalán 
táncok. Pozsony. 21: Zene dalokkal. Rómi. 
21: Montanari: Kolibri, operett. Stuttgart. 21 
óra 10: Tánczene dalokkal. Varsó. 21: Chopin 
müvek zongorán. 
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ismét kaphatók. Részletre is. Alkatrészek, gumik. Nagy javítóműhely 
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A Szeged FC vasárnap Debrecenben 
iátszik a Bocskai ellen 

Hazaérkeztek a válogatott futballisták 
Csütörtökön : Szeged FC—Sz7K a Hunyadi-téren 

Szegedi sportkörökben már az a tény, 
hogy a piros-fehér csapat három játékost 
adott a Bécsben szereplő válogatottnak, 
nagy örömet keltett, boldogan gratulálnak a 
drukkerek a sikerrel hazatért játékosoknak. 
Nem tudnak az uccán elmenni, hogy egy-
egy drukker meg ne szólítsa őket és a tcma 
természetesen a bécsi mérkőzés. A játéko-
sok megelégedéssel szólnak a meccsről és 

egymást dicsérik. Bognár és Szójka Ha-
rangozó teljesítményétől van elragadtatva. 
Szerintük, Haragozó volt a magyar csapat 
legjobb tagja. Ö volt az, aki Csehnek a gól-
helyzeteket teremtette és Bognár is az ő 
labdájából lőtte gólját. Sokat segitett hátul, 
amikor a második félidőben beszorult az 
együttes. Ez volt a játéknak az a periódusa, 
amikor Szójka talán életének egyik legjobb 
játékát produkálta. Bognár lelkesen és jól 
játszott. Az a kritika, hogy „nem sok vizet 
zavart" nem helytálló, — ez a két kollega 
véleménye a jobbszélső játékáról. 

— Most rftár csak az a fontos — mondot-
ták a válogatott játékosok —, hogy bécsi 
szereplésünket az illetékesek tartsák meg 
emlékezetükben, mert ilyen kirándulásra, 
ilyen nagyszerű társaság között, még szá-
mi tunk . . . f 

A válogatott játékosok és a többtek nagy 
kedvvel készülődnek a vasárnapi bajnoki 
mérkőzésre, amely Debrecenben, a Bocskai 
ellen kerül eldöntésre. A jó felkészültségre 
szükség is van, mert ugy látszik a Bocskai 
szezoneleji rossz formáján tul van már; 8 :0 
arányban győzte le azt a salgótarjáni csapa-
tot, amely a szegedi együttest 3:l-re legyőz-
te. Nyolc gólt lőtt az a Bocskai csatársor, 
amely eddig nemigen tudott érvényesülni. 
A győzelem visszaadta n bizalmat a debre-
cenieknek, akik most a régi rivális ellen is 
meg akariák mutatni javuló formájukat. A 
Szeged FC—Bocskai mérkőzések mindig a 
legérdekesebb küzdelmek közé tartoztak és 
rendszerint eldöntötték a vidéki hegemónia 
kérdését. Volt olyan idő, amikor a debrece-
ni együttes előbb végzett a tabellán, mint 
a Szeged FC, de akkor sem igen boldogult 
a piros-fehérekkel. A „futballkabála" ugy 
tartja, hogy a Bocskai—Szeged FC mérkő-
zéseken mindig a piros-fehér együttes a fa-
vorit. A Szeged FC a Bocskaitól nemigen ka-
pott ki, mindössze kétszer szenvedett Deb-
receben egygólos vereséget. Szegeden már 
győzött a piros-fehér csapat hat góllal is, pe-
dig akkor Markos, Vincze, Teleki, Engel-
hardt, Hevesi volt a debreceni támadósor... 

A debreceni mérkőzésre mindenesetre 
nemcsak szabad, de kell is optimistának len-
ni, elbizakodni azonban nem lehet és ha a 
Bocskai tényleg jó formában van — salgó-
tarjáni gvőzelme nem volt szerencsés, akkor 

nehéz dolga lesz a szegedi csapatnak. 

Sportkörökben olyan hirek terjedtek el, 
hogy a Bocskai ellen megváltozik a Szeged 
FC csatársorának az összetétele. A hirek ar-
ról szóltak, hogy Harangozó lesz a center, 

A szegedi közönség már megszokta, hogy min-

den vasárnap ligabajnoki mérkőzést lát és két-

ségtelen, hogy ugy a Szeged FC, nünt a SzAK já-

tékait nagy érdeklődéssel kiseri. Kivételes nap 

volt a vasárnap, amikor válogatott játékot ren-

dezlek és a közönség az amatőrök játékait nézte 

meg. A Szeged FC vasárnap vidéken szerepel, 

de itthon játszik a SzAK, amelynek az NBB egyik 

bajnokaspiránsa, a DMAVAü lesz az ellenfele az 

ujszegedi sporttelepen. A PMAVAG még soha 

nem játszott Szegeden nemcsak azért, mert uj ala-

kulás és <u DVTK—DAC fúziója révén jött létre, 

dc egyébkent sem. Igaz, hogy a DVTK volt már 

ellenfele a SzAK-nak. Annak idején az országos 

vidéki bajnokságért játszottak egymás ellen Bu-

dapesten még a hivatásos labdarugósport meg-

alakítása előtt. Akkor a SzAK 5:2 arányban nyer-

te meg a mérkőzést és a vidék^ bajnokságot, is. 

Azóta hosszú évek teltek el és általánosságául) 

a DVTK kerekedett felül. Többször volt északi 

bajnok és most az NBB-bcn szerepel és a liga 

egyik legjobb együttesének bizonyult eddig. Nem 

lelict kétséges, hogy eredményeit tartani tudja, 

mert kitűnő játékosgárdával rendelkezik. Nem 

egy futballistája országos amatőrválogatott is 

volt. Ismert játékos Engelhardt-Eöri, aki amikor 

a Bobn SC-ben játszolt, többször volt déli válo-

gatott, a Bocskaiban pedig az országos váloga-

tott szereplést is biztosítani tudta, magának. 

Nemréaen jött vissza külföldről. Felföldi, az cr-

« ' 

A 

Bognár a jobbösszekötő és Lukács a jobb-
szélső Debrecenben. Illetékes helyen közöl-
ték, hogy a vezetőség nem gondol az együt-
tes összeállításának a megváltoztatására cs » 
Zugló ellen szerepelt együttes fog játszani 
minden valószínűség szerint a Bocskai el-
len azzal az eltéréssel, hogy Pálinkás is-
mét elfoglalja helyét a kapuban. 

— Ez a hivatalos álláspont —- mondotta 
informátorunk —, de még annyi idő áll ren-
delkezésünkre, hogy az összeállítás alaposan 
meggondolhatjuk . . . 

A Szeged FC játékosai kedden délután a 
Vasutas-stadionban Hesser Tibor vezetésé-
vel kondiciógyakorlatokat tartottak. A szo-
kásos szerdai kétkapus játék elmarad, mert 
csütörtökön az SzTK-vnl játszik a ligacsnoal 
barátságos meccset a Hunyadi-téri sporttele-
pen. 

A tanítóképző futballcsapatának sikrrr Ujszret-
iyánoju A szegedi tanítóképző jóKéprsségii fut-
ballcsapata vasárnap Ujszcnlivánon vendégszere-
pelt. A diákok tanulmányi kirándulást tellek Kö-
vest Jenő'tanár vezetésével és ezt nz alkumat 
felhasználták arra, hogy az llSE-vnl bardlsígós 
mérkőzés keretében összemérjék erejüket. A já-
ték szegedi szempontból kitűnően sikerült és a 
diákok 5:1 (2:1) arányban megnyerték a mérkő-
zés). A közönség meleg ünneplésben részesítette 
a szegedi diákokat, akik a játék után uzsonnát 
adott tiszteletükre nz. TJSE vezetőségei 

( szág legjobb amatőrhátvédje, kitűnő Barna a 

balszélső és Fűzi center egyike a legeredménye-

sebb játékosoknak. A többi futballista is mind jó 

kvalitású játékos és ugy látszik, mintha nehe-

zebb ellenfélnek bizonyulna, mint i WMFG volt. 

Mindenesetre nagy előny, hogy a meccs Szegeden 

lesz, dc a sikerért itthon is erősen meg kell küz-

deni. 

Ilogy milyen összetételben áll ki n SzAK u 

DMAVAG ellen, az egyelőre bizonytalan. Ebben 

a vonatkozásban az az újság van a SzAK-ban, 

hogy .Sajtos hathét óta húzódó igazolása elinté-

ződött; a Vasutas tegnap kiadla a játékost cs a 

szövetség leigazolta a piros-feketék részére. 

Amilyen örömet okozott Sajtos átigazolási 

ügyének az elintézése, éppen olyan elkedvctlene-

dést váltott ki a vezetők körében nz a körülmény, 

hogy Föidesi, akinek az igazolását megsemmisí-

tették, vasárnap eltávozott Szegedről és azóta 

nem adott hirt magáról. Annyi bizonyos, ha Föi-

desi vissza is tér Szegedre, a DMAVAG' ellen 

már nem szerepelhet, mert az átigazolási kéra-

lemmcl már elkésett. A legjobb esetben csak « 

következő ntcccson szerepelhetne. 

A SzAK—DMAVAG ligabajuoki játéknak ér-

dekes clömeccse lesz; az ujszegedi sportte!*pcT 

rendezik meg a KEAC—IITVE amalörhaiuoki 

mérkőzést. 

Újonnan ifalakittott helyiségeinkben 
az őszi és téli ruházati cikkek árusítását megkezdtük. 

Blau Ignátz 
férfi és női ruhák áruháza KELEMEN-UCCA 5. 

a legnagyobb és legválasztékosi' b raktár az összes ruházati cikkekben. 

NÖI, FÉRFI, LEÁN7 és F1U RUHÁK, kabátok, bundák, iskolaruhák, Bocskay kabátok 

a legnagyobb választékban. 

MEGBÍZHATÓ Á R U ! Szolid kiszolgálási OLCSÓ ÁRAK! 

Külön női osztály. Tekintse meg áras kirakatainkat. 

Vasárnap: SzAK-DMAVAG 
az ujszegedi sporttelepen 

Előjáték: KEAOHTVE - Sajtost leigazolták, told esi eltávozol! 
Szegedről 
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Négy csapat esik ki a Nemzeti ligából? Annak 
fdojén— mint ismerétes — a Nemzeti liga illeté-
kes fóruma ugy döntött, hogy az 1938—39. bajno-
ki év végével négy csapat fog kiesni. A határo-
zat iz úgynevezett kisrgyesiiletek kórében nagy 
feltűnést kelteti és ezeknek a tnegbizásábó) a 
Budai 11 és a Phöbus ezt a döntést megfelleb-
bezte. A fellebbezéssel az október 15-i közgyűlés-
nek kellene foglalkozni, erre azonban nem kerül 
sor a jelenlegi körülmények között, mert a Bu-
dai. nmelv azóta már megszűnt és a Pböbus el-
felejtette befizetni a 30 pengős fellebbezési dijat. 
Illetékes helyen közöjtrk, hogy ilyen körülmé-
nyek között a fellebbezést nem tűzték ki a köz-
gyülés programjára és ebben a pillanatban az a 
helyzet, bogy a szezon végével négy csapat fog 
kiesni a Nemzeti ligából. A kisegycsületek, kö-
zöttük q Szeged FC,. képviselőik utján interveniál-
lak az ügvben, eddig aKonban nem sok ered-
ménnyel. Most azt tervezik, bogy bizottságot nla-
kiInnak és a megbízottak azzal a kérelemmel for-
dulnak az elnökséghez, bogy a közgyűlés prog-
ramjára vegyék fel az alaki okok miatt félretett 
f« flebbezést. A kisc.gycsületeknck ugyanis az o 
kérelmük, bogy a szezon végével ne négy. ha-
mun esak három csapat essék ki a Nemzeti ligá-
ból. A felmerült probléma miatt mindenesetre 
nagy az izgalom a kis<\gyesületck körében. A 
Szeged FC vezetőségének az az álláspontja, hogy 
ilyen nagyjelentőségű ügyet, nem lehet alaki okok 
miatt félretenni, mert ez esetleg egyes egyesüle-
tek életére döntő kihatással lehet. A szegcdi veze-
tőség biz.ik abban, bogy a kiscgyesülctek kérése 
meghallgatásra talál. 

Budapesti értéktőzsde zárlat. Külföldi ösztön-
zések hiányában lanyha irányzattal indult meg a 
mai tőzsdén a forgalom. A vezető papírokban 
elénk árukínálat jelentkezett, a kereslet tartóz-
kodása miatt a piac egész területén jelentékeny 
áresést idézett elő. Az üzletidö második felében 
megjavult a hangulat és alacsonyabb árfolyamo-
kon vételek és fedező vásárlások történtek. Az 
• bt alános színvonal ennek következtében fokoza-
tosan megjavult, azonban a zárlati árfolyamok 
u tegnapihoz képest még igy is veszteségeket tün-
tetnek fel. Ganz 23, Magyar Nemzeti Bank 163, 
Magyar Általános Kőszén 326, Sgyesült Izzó és 
Szegedi kenderfonógyár —. 

Zürichi devizazárlat. Páris 11.705, London 
'.'0 975, Nowyork 438.37, Brüsszel 74.075, Miián 
23.075, Ainszterdan 238.50, Berlin 175, Szófia 5.40, 
Prága 15.10 névleges, Varsó 83, Athén 3.95, Bel-
grád 10, Bukarest 3 25. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaáifo-
Dumai. Angol font 16.20—16.40, belga 57.20—57.80, 
cseh korona 5.50—10.00. dán kor. 72.55—73.35, dinár 
7 15 7 70,. dollár 338.20—342.20, francia fr. 8.85— 
0 55. kanadai dollár 332.00-337.00, hollandi forint 
182.65—184:65, lengyel zloty 0000—61.40, lou 3.00 ~ 
3 45, leva 300—3.6Ó. lira 16.90—17.00 (500 és KUK) 

lírás bankjegyek kivételével), német márka , 
norvég korona 81.40—83.30, svéd korona 88.75— 
Sl.to. svájci frank 77.20—78.10. 

Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru pia-
con csendes üzletmenet mellett nz irányzat jól 
tartott volt, ugy búzában, mint rozsban a hivata-
los árfolyamok a tegnapihoz képest változatlanok 
maradtak. A takarmányárpa 25, n tengeri ára pe-
dig 5 fillérrel olcsóbbodott, a zab 20—25 fillérrel 
drágult. A határidős piacon csendes üzletmenet 
mellett az irányzat gyengébb volt, a rozs 15, a 
tengeri 4 fillérrel olcsóbbodott. 

Budapesti terménytőzsde hivntntoa áriogv/ése. 
Ruzu tiszavidéki 77 kg-os 20.30—20.40, 78 kg-os 
26.50—20.60. 79 kg-os 20 70—2o8o, 8o kg-os 2o.8o 
"0 90. felsőtiszui, dunántúli, dinaliszai 77 kg-os 
"0.20 -20 35. 78 kg os 20.40—20.55, 79 kg-os 2060 _ 
"0 75. 80 kg-os 2o.7o—20.80. rozs pestvidéki 14 90 
—15.00. egvéb 15.00—lö.lo, zab. I. 18.20—18 35, ten-
gert 19.10-t5.25. 

C s i k á i n j terménytőzsde z á r l a t . Buza lanyhuló. 
Ooc. 6325 egvnvolcad. márc. 63 hétnyolcad, mái 
63. Tengeri lanyhuló Pee. 45 ötnyolcad, márc. 18 
egynegyed, mái. 19.25. Bozs linvhnló. Dec. 12 há-
romnyolcad, márc. 43 háromnyolcad. 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JŐZSF.P. 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmigyaror«zág 

Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál. Szened. 
Felelős nyomdavezető: KLEIN SANDuR 

A legkellemesebb és 
l e g o l c s ó b b ősz i 
szórakozás: a könyv 

Délmagyarorsság 
kölcsönRönyvíár 
Jelefon 1 3 - 0 6 . Aradi ucca 8. 

A Délmagyarország 
e l ő f i z e t ő i n e k 
nagy kedvezmény 

Bor, rum, likőr, 
konyak^szeszáru 

l ego l nObb 

Schwarczndl, 
^ Dugonics tér 3. 

! Tűzharcos bajtár-
Isaknax kihordásnál 
| az előirt árakból 
| 5% kedvezmény 

apróhírdcfcjck 
0DflTí-V€T€L 

3 szobás ősszkoniför-
tus lakás november hó 
l-re kiadó. Beregi. — 
Deák Ferenc uccu 20. 

Modern 2 szobás ud-
vari lakás méltányos 
bérért novemberre ki-
adó. Tisza Lajos körút 
66 sz. 

Emeleti, szép komfor-
tos 2 szobás lakás nó-
vum bor t-re, üzlethe-
lyiség október l-re ki-
adó. Vidra u. 3. 

Emeleti szoba, kony-
hás lakás kiadó, viz. 
villany van. Szatymazi 
u. 15 sz. 

I Ellátás 1 
1—2 ÜfAKLEANYKAT 
családtagként elvállal 
Lázár Antalné, Buda-
pest. Damjanich ucca 38 
IV 4 Iskolák közelé-
ben. 322 

I R I LEÁNYOKNAK 
uri hölgyeknek teljes 
ellátás havi P 56— el-
látás nélkül lakás 18 
pengő. Budapest. Teréz 
körút 18. I I I 1. Rákóczi 
ut 59. Itt 2 József kör-
út 55. II. 8 SzAlt Ist-
ván körű* l, I I I 5 — 
Telefonszám 11-25-70. 

Diákleány, főiskolai 
hallgatóim tanárnőnél 
teljes ellátást kaphat. 

Báró Jósika u. 1, I. e. 

Több évi gyakorlattal 
biró tanerő német és 
francia órát ad Corre-
petálás, iskolai ellen-

örz.'s. Báró Jósika u 
1. I eni. bal. 

Zeneakadémiát végzett, 
több évi gyakorlattal 
biró tanárnő, zongora, 
ének és elméleti órá-
kat eredményesen és 
jutányosán ad. Báró 
Jósika u. 1. I cm. bal. 

V t i f l f i r i f iYÉi te W\ 

^SSSÍSSSSu 
Fiatalember saját ke-

rékpárral 

küldöncnek 
felvétetik. Cim a ki-

adóhivatalban. 
Ónálló varróleányt, el-
sőrendűt, áll Jndó .mun-
kára azonnalra felvesz 
Iritz Rezsőné, Aradi u. 
5, II. cm. 

Kifutólányokat; fiatal 
va rrólá nv oka t. c'111 Ics~ 
löt .szobafestőt fölve-
szünk. Vőfélybolt, — 
Klauzál tér 9. 

Borbélysegédet, fiatal, 

jr. munkást felvesz — 
Becker fodrász, Újsze-
gük 

Kétéves kisleány mellé 
megbízható leányt fel-
veszek. Bécsi körút 1 

Konkurrencia mentes 
vállalkozáshoz női — 
munkatársat keresek 
500 pengővel. Jó üzlet 
jelige. 

Nagyobb vállalathoz — 
tízezer pengős társ ke-
restetik. Töke jeligére. 

Házvezetőnőnek men-
nék idősebb házaspár-
hoz vagy magánoshoz. 
Nem annyira fizetést, 
inkább jó bánásmódot 
szeretnék. Szíves meg-
keresést Özvegy és ár-
va jeligére kérek.. 

Jó gépelni tudó varró-
lány felvétetik. Mar-

git u. 12 sz. 

Jó házból való fiút v. 
leánvt tanulónak fize-
téssel felveszünk. Si-
monvi fénykénész. Kor-
zó Mozival szemben. 

Varroda mepm itásához 
joggal rendelkező társ-
nőt keresek. Töke nem 
kell Ajánlatokat Társ-
nő jeli'ere a kiadóba 
kérek 

Töltőtollak, 
csavaros ironok napy 
választókban, megbíz-
ható jó márkákbau 

legolcsóbban 
kaphatók l 
Javításokat fó /-
Oltással v Öl-

ti 1 a l u n kt 

CENTRUMBAN 
Dugnnic! tér 1, BZ&m. 

Olcsó levélpapírok, 
magyar képeslapok 
rakiaral 

Eladó: üzletbe való — 
nagv fűrészporos kály-
ha, kenyérstelázsl, i ró-
as.tal .riógép. Boldog-
asszony sugáru t 55a 
sz. udvarban. 

izzadás ellen 
egy biztos szer van, a 

P E R P E D E S 
Évek óla bevált szer 
hónalj .kéz és láb'zza-
dás ellen. Kapható a 
készítőnél 

GERGELY 
gyógyszerésznél, 

Kossuth Lajos sugárat 
cs nagykörút sarok 

Eladók: Női elegáns, 
világos őszi,' egysze-
rűbb fekete télikauá-
tok, kosztüm, cipő, — 
gyermek szőrme bun-
dáeska. Dugonics uccu 
21 sz. 

Férfi á lmenefi fiszfa 
gyapjú kabát 
szövet P 16*— 

Baracs Oiuamaz 
Egy szekrény és ágy 
eladó. Bercsényi u. 17. 
sz. Házmesternél. 

Méltányos áron eladó 
Méhes és Privinszky 
szűcsnél egy vadonaiiij 
finom szürke buenos 

, bunda. 
I _ . _____ 
| TUJA. MA HONI A 

nagyobb mennyiségben 
koszorú kötésre állan-
dóan kapható Uszege-1, 
íKözépfasor 163 (Tus 
nádi u. 6). Vámház uc-

. cá ia. 

OLCSÓ HAZAK: 
Mars téren emeletes 
ház nagyforgalmu koca 
mával (csak borfo-
gyasztás havi 1000 l.\ 
három üzlet, öt la-
kás n a g y r é s z t 
évekig adómentes, —> 
nagyjövedelmű, igy pár 
év után ingyenbe lesz, 
vételhez elég 9000 P. 
Kübekiázán 3.200 nm. 
gyümölcsös, négyszobás 
lakással, külön cseléd-
lakás belonistálló. vé-
telhez. 1000 P. Tündér-
ucában kétlelkes sarok 
ház husz százalékos jö-
vedelemmel, vételhez 
1 tKK) P. Simon Zálog-
ház. Oroszlán ucca. ót 
pengőt kap gramon-
ként szinaranvra, 
hasonló nagv köl-
csönt mindenre, bár* 
bollevö Zálogtárgvát 

igy felemelem SIMON 
Záloghá z, Oroszlán uc* 
ca. 

ELA DÓ 
OLCSÓ HAZAK. 

gyümölcsös, szántó, 
tanyás birtokok! 

Uj családi ház 3 szo-
bás komfortos, villamos 
megállónál 15.000 P. 

Családi báz 4 szobás, 
komfortos, kertes fém-
ipariskolánál 18.000 P. 

Bérház modern laká-
jokkal. kerttel. Valéria 
térnél 35.000 P. 

Uj bérház komfortos 
lakásokkal, kerttel köz-
úti hídnál 30.000 P. 

Belvárosi bérház 13 
lakással 5260 bérjöv. 
48000 P 

Gyümölcsös 100 öles, 
szobás lakással Újsze-
geden 3600 P. 

3 holdas szőlő és gytf-
mölesös lakással Szaty-
inazon 12.000 P. 

10. holdas szántó é«t 
szőlős tanvásbirtok Zá-
kányban 10.000 P 
Alkalmi vétetek — nagy 

választék! 
' MÍ^FBNÉ 

F A' inrtoflonirodn ál-
tat 1'—»bv M 11. 2 íZ. 

(Kultúrpalotánál."' 

0 


